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Deze maand!

Wist je dat we sinds kort ook de Flevour Borrel Box 
hebben geïntroduceerd? Een box vol met inspirerende 
producten uit Flevoland maar dan voorop de 
borrelplank! Een feestje voor bij de borrel op 
vrijdagavond of voor een spontane borrelavond op 
maandag! 

De maand December staat bekend om de feestmaand, 
sinterklaas, kerst en oud & nieuw allemaal leuke 
feestjes. Nu met de huidige situatie moeten we het 
even anders doen, daarom zit de Flevour Box vol met 
producten om er thuis een feestje van te maken! 

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. 

november-december

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

Vereecken
Leander 

Vereecken

Boer Boon
Jan Teunis

Fruitbedrijf Vink 
Cees Vink

Fruithal Smits
Nicole

Jelle van de Krift
BioFood

Bob van der voort

Polderzoom 
Ard van Wees

Zonneheerdt
Martin Topper

0,5 kg Stoofperen en 0,5 kg Appels Fruithal Smits uit
 Zeewolde

2 flessen Appel- kersensap van Vereecken uit Dronten

1 pot Vier vruchten saus van Vink fruitboerderij uit 
Kraggenburg

Kaas van Polderzoom uit Dronten

Tapas aardappels van Schaap Holland uit Biddinghuizen

1 kg Sjalotten van Jelle van de Krift uit Dronten 

2 stuks mini paksoi van BioFood uit Almere

1 potje Gele bieten chutney en Gekleurde wortelen van 
Zonneheerdt uit Dronten

Knolselderij van Den Oude Heuve uit Dronten

Hokkaido Pompoen van Pumpkings uit Swifterbant

Spruiten van Boer Boon uit Zeewolde

210 gram Spekkoek van IBU uit Almere

Saffraan van Nu jij werkt uit Zeewolde

1 pak Biologische Pannekoekenmix van Zonnespelt 
uit Lelystad

200 ml Hibiscino likorette van de kleine distilleerderij 
uit Zeewolde

De december box

Schaap 
Holland

Den Oude 
Heuvel 

Peter en Tejon

Pumpkings
Thijs en 
Bastiaan

IBU
Ashley en 
Ramona

Nu Jij werkt
Bert van Kuijlen

Zonnespelt
Rogier 

Scherpbier

De kleine 
Distilleerderij

Roelof Schipperus



Bijzondere (seizoens)producten

Hibiscino likorette

Hibiscino wordt gemaakt door een kruidenextract te trekken 
met als hoofdingrediënt hibiscusbloemen, ook wel bekend 
als Flor de Jamaica. Deze bloemen worden in vele landen 
over de hele wereld gebruikt in gerechten of om 
dranken mee te maken, soms zonder extra toevoegingen 
maar meestal in combinatie met wat ondersteunende 
kruiden. Hibiscus heeft een kenmerkende zurige, frisse 
smaak die heel goed combineert met diverse kruiden.

Hibiscino is een kruidige drank op basis van 
Hibiscusbloemen, gember, pimentkorrels, kaneel en kruid-
nagel. De Hibiscino wordt gemaakt door thee te trekken van 
de kruiden en tijdens de productie ruikt de hele distilleerde-
rij al heerlijk naar de winterse lekkernij!

Lees snel verder voor het interview met Roelof Schipperus, 
de eigenaar van De Kleine Distilleerderij waar deze 
Hibiscino likorette wordt gecreëerd!

Saffraan

Saffraan is een specerij afkomstig van de saffraankrokus en is een 
heilig product in Iran. In Iran wordt Saffraan ook wel het rode goud 

genoemd!
Het product staat erom bekend dat je er rustig en vrolijk van wordt.

De bloemen worden met de hand geoogst, gedroogd  en de draadjes 
met de hand geplukt. Erg arbeidsintensief! 

Saffraan wordt vaak cadeau gedaan, 
in een mooi handgemaakt doosje. 

Zo laat je iemand zien dat je van die persoon houdt!

Lees snel verder voor het verhaal van de 
producent Bert van Kuijlen en 

het verhaal van Mona,
 die een bijzonder verhaal bij Saffraan kan vertellen!

Gekleurde wortelen

Wij kennen natuurlijk de oranje wortel, maar wist je dat wortels 
vroeger helemaal niet oranje waren?! 
De voorlopers waren voornamelijk wit, al kwamen er ook gele 
en paarsen wortels voor. 
Vanaf de 17e eeuw veranderde dit  en ontstond pas de oranje 
wortel, men zegt dat dit als eerbetoon was naar Willem van 
Oranje. 
De oranje wortels bevatten meer beta - caroteen, dat voor de 
kleur zorgt!



Product uit de box:  Saffraan
Bedrijf: Nu jij- werkt!
Producent: Bert van Kuijlen

Het verhaal achter het product in de box

Bert is 5 jaar werkzaam voor de stichting Nu Jij-Werkt! waar hij 
dagbesteding en job coaching aanbiedt met een focus op milieu en 
natuur. Nu Jij-Werkt is gelegen op de NZ 27. Dit is een groot biologisch 
akkerbouwbedrijf in Zeewolde. In de modeltuin van de NZ 27 werken de 
deelnemers van Nu Jij-Werkt mee aan de verzorging en het oogsten van 
de diverse groenten die hier verbouwd worden. Denk aan: aardappels, 
rode bieten, uien en in het bijzonder .. polder saffraan! Saffraan wordt 
nauwelijks voor de verkoop in Nederland verbouwd. De verbouwing is 
erg arbeidsintensief en wordt daarom vaak uitbesteed aan verre landen. 
Nederlandse biologische saffraan is daarom bijzonder en wordt met extra 
liefde verbouwd.

De organisatie Nu Jij-Werkt richt zich op het begeleiden van mensen die
 extra ondersteuning in hun leven kunnen gebruiken en een afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt. Door arbeidsgerichte dagbesteding aan te bieden 
creëren Bert en collega’s een therapeutische plek om vakkennis op te doen. 
Bert: “Zo doen we onderhoud in de bossen in de omgeving en 
onderhouden we tuinen en plantsoenen voor de gemeente, particulieren en 
bedrijven. Ook hebben wij een grote biologische akker voor diverse 
groenten en doen we veel werkzaamheden die betrekking hebben op 
houtbewerking”.

Waar het allemaal begon

Bert is per toeval gestart met het oogsten 
en verwerken van saffraan. Via via kreeg hij 
de vraag of het hem ‘grappig’ leek om een 
aantal bloemen te planten. In het begin 
was het de bedoeling om te testen of de 
saffraan krokus wel goed kon groeien en 
bloeien op kleigrond. Bert heeft altijd ge-
werkt als job coach met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Toen hij 5 jaar geleden de kans kreeg om 
onderhoud en dagbesteding te 
begeleiden op het erf van NZ 27, nam hij 
deze met beide handen aan. 
Nu Jij-Werkt heeft een groep met 
deelnemers met allerlei verschillende 
achtergronden, denk hierbij aan mensen 
met een burn-out, autisme, ADHD of 
Alzheimer. Bert verwoord dit als mensen 
met talenten en daar gaan ze samen aan 
werken. Er is geen moeten, alleen 
ontwikkeling vandaar de naam: 
Nu Jij-Werkt! Het logo van Nu Jij-Werkt is 
een windmolen en dat is bewust zo 
gekozen. 

Bert beschrijft de deelnemers als wind-
molens en hijzelf als de wind, hiermee 
doelt hij op de groei en 
zelfontwikkeling die hij aanbiedt. 

Het rode goud

Saffraan is de duurste specerij ter 
wereld! Er zijn wel 4000 saffraan 
krokus-bloemen nodig voor 25 gram 
gedroogde saffraan. Om deze reden 
wordt saffraan ook wel het ‘rode goud’ 
genoemd. Daar staat wel tegenover 
dat een draadje echte saffraan, 
voldoende rode kleurstof bevat om 
1 liter kokend water geel te kleuren. 
Saffraan zijn de rode bloem ‘stempels’ 
uit de paarse bloemen, ofwel krokus-
sen, die van origine uit India afkomstig 
zijn. Elke bloem heeft drie rode 
stampers, die saffraan draden 
genoemd worden. Saffraan is een duur 
product, omdat het oogsten een erg 
arbeidsintensief proces is. Wist je dat 
saffraan per gewicht duurder is dan 
goud?!



Toekomst

Naast dat saffraan een heerlijke specerij is om mee te koken, heeft saffraan 
ook diverse medische doeleinden. Van de geur van saffraan wordt beweerd 
dat het helpt bij het stimuleren van een vrolijke stemming, ook helpt het 
lichaam en zintuigen alert te houden. Bij oraal innemen van saffraan, in klei-
ne hoeveelheden, kan het helpen bij het verbeteren van het 
immuunsysteem, ademhalingswegen, hart-en vaatsysteem en het 
zenuwstelsel. 

Saffraan is een makkelijk gewas om zelf te planten. Krokussen staan bekend 
als echte ‘voorjaarsbloemen’, maar de saffraan krokus bloeit als enige soort 
in de herfst. De bollen dienen in de herfst 10 tot 15 centimeter diep te worden 
gepoot. De saffraan krokus hoef je maar 1 keer te planten, want de bloem 
blijft zichzelf vermeerderen. Na ongeveer 4 tot 5 jaar is het wel aan te raden 
met de bollen te herplaatsen, om de kwaliteit van de bodem te behouden. 
De saffraan krokus groeit gemiddeld 6 weken per jaar, van oktober tot en 
met halverwege november. Zodra de bloemen in bloeien is het belangrijk om 
deze snel te oogsten. In het bloeiseizoen kan men wel twee keer per dag de 
bloemen oogsten. 

De bloemen worden met de hand geoogst, gedroogd en met de hand 
worden de draadjes uit de bloemen geplukt. De oogst gebeurt door de bloem 
bij de steel van de plant de plukken. In elke bloemkelk groeien drie rode 
stempels van 25 tot 30 centimeter lang. Deze pluk je uit de bloemkelk en 
worden vervolgens aan de lucht gedroogd op een donkere en warme plek. 
Nadat de saffraandraadjes geplukt zijn, worden de bloemen gerecycled bij de 
bijenkorven. Vanuit de bloemen kunnen de bijen veel voedingsstoffen halen. 
Wist je dat saffraan goed te gebruiken is als natuurlijke kleurstof? Vroeger 
werd deze specerij vaak gebruikt als verf. je dat saffraan goed te gebruiken 
is als natuurlijke kleurstof? Vroeger werd deze specerij vaak gebruikt als verf.

Meer weten over de dagbesteding, houtbewerking en groentetuin van Nu Jij-
Werkt!? Dat kan! Je kan meer lezen over de stichting via de website of stuur 
een mail naar bert@nujijwerkt.nl. Houd ook de facebook pagina van Nu Jij-
Werkt! in de gaten voor het laatste nieuws over de producten en updates over 
deelnemers. 

In de toekomst hoopt Bert nog meer mensen te kunnen helpen met groeien. 
Vanaf januari gaat Bert met de dagbesteding verhuizen naar een boerderij 
verderop. Dit erf biedt meer ruimte en mogelijkheden voor creatieve 
therapie, uitbreiding van dagbesteding en om zich te verder te ontwikkelen 
als jobcoach. Naast de begeleiding, wil Bert graag zijn bijzondere 
assortiment uitbreiden met ‘vergeten groenten’.

In de Flevour box vind je deze maand polder saffraan van Nu Jij-Werkt! 
Een echte primeur in Flevoland!

http://nujijwerkt.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054519276992


Naam: Mona 
Beroep: Fotograaf 
Saffraan kenner!

Wie ben je? 
Ik ben Mona, 47 jaar en ik woon en werk in Almere. Ik ben fotograaf en 
ben als Iraniër opgegroeid met saffraan. 
Ik ben geboren in de oude haven bij de Perzische Golf waar tot mijn 
28ste gewoond heb. Mijn familie woont nog in Iran. Jaren later besefte ik 
door immigratie dat niet alleen plaatsen, maar ook mensen kunnen ver-
rijken. Ik vind het heerlijk om bewust bezig te zijn en te genieten van de 
kansen die natuur en mens ons bieden. Ik ben visueel ingesteld en ik kan 
bij elk onderwerp een beeld in mijn gedachten creëren. Ik vind het leuk 
om geïnspireerd te raken door mijn omgeving en die inspiratie gebruik 
ik om een bijdrage te leveren aan de wereld om me heen. Dat is de cirkel 
van mijn leven en geloof.

Wat is saffraan eigenlijk?
Saffraan is een waardevol specerij, oorspronkelijk uit Iran in het Zagros-
berggebied. Tegenwoordig wordt het in verschillende landen geprodu-
ceerd. Wij noemen saffraan het rode goud vanwege de ongelooflijke 
eigenschappen van deze specerij. Tegen mensen die erg vrolijk zijn, zeg-
gen we voor de grap: “hoeveel saffraan neem je per dag?”, want van dit 
product staat erom bekend dat je er rustig en vrolijk van kan worden!
En daarnaast bevat het veel antioxidanten wat overal goed voor is.

Wat jouw persoonlijke connectie met saffraan?
Mijn moeder gebruikte altijd saffraan tijdens het koken, maar wanneer 
we gasten hadden ging ze helemaal los! De smaak van haar gerechten 
worden grotendeels beïnvloed door saffraan. Mama kocht altijd de beste 
saffraan, die noemen wij ‘het Sargol’ ( Sar= top van & gol= bloem ). Dit 
is het gedeelte van de saffraan dat geen wortel heeft. De rode stempels 
worden volledig van elkaar gescheiden, waardoor pure saffraan wordt 
gevormd. De allereerste keer dat ik in Nederland saffraan kocht zag ik 
een paar losse donkere draadjes in een mooie tube. Ik was verbaasd: 
waarom is het zo weinig!?

Ik krijg jaarlijks een groot pakket saffraan van mijn moeder uit Iran. He-
laas maak ik het binnen een paar maanden op! Niet omdat ik er echt 
zoveel van gebruik, maar omdat er niet veel mensen weten dat er trucjes 
zijn voor maximaal gebruik. Paar maanden geleden heb ik uit nood beslo-
ten om toch zorgvuldiger gebruik te maken van mijn saffraan, zodat ik er 
een langere tijd van kan genieten.

Wat is de culturele betekenis van saffraan in Iran/voor jou?
Je zou het niet geloven maar veel mensen geven saffraan cadeau! Niet 
alleen particulieren maar ook bedrijven geven saffraan als 
relatiegeschenk. Zoals wijn in mooie cadeauverpakkingen worden 
verkocht, zo wordt saffraan in handgemaakte dozen met mooie 
ontwerpen en traditionele tekeningen verkocht. De achterliggende 
gedachte van een saffraan cadeau, is dat men hiermee laat zien dat 
diegene belangrijk is. 



Hoe gebruik je saffraan in de keuken? 
Ik gebruik best veel saffraan in de keuken, hoewel ik slechts 1 keer per 
maand Iraans kook. Wat ik ontzettend leuk vind, is om met eigen saffraan 
recepten een mix van wereldgerechten te proberen.
 
Wanneer mijn Iraanse saffraan op is, koop ik bij verschillende winkels 
kleine pakketjes. Weet je wat het is, als Iraniër heb je een soort obsessie 
wat betreft de kwaliteit van Saffraan... omdat ik in bijna alle gerechten 
saffraan heb gegeten herken ik de smaak. Ik ben er mee opgegroeid! 
Daarnaast weten we dat nep saffraan overal verkocht wordt, niet alleen 
in Iran. Ik ben erg benieuwd naar de Flevo Saffraan van Nu Jij-Werkt!
 
Heb jij een lekker gerecht met saffraan en wil je het met ons delen?
Jazeker! Voor de BBQ gebruiken we een saffraan marinade voor kip en 
dat is net anders dan kant-en-klare kip kerriepoeder. 
Saffraan is ook lekker als drankje! Ik doe twee draadjes saffraan in een 
pot warm water en laat het even wachten om het warm of koud te drin-
ken. 
Tip: gebruik saffraan niet zomaar met iets kouds en of droogs. Saffraan 
heeft warmte en vocht nodig om haar eigen eigenschappen te tonen!

Heb jij je al aangesloten bij de 
‘koken met de Flevour Box’ 

Facebook pagina? 

Je vindt hier enorm veel lekkere recepten 
en daarnaast kan je ook andere blij maken 

met jouw recepten!

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


Product uit de box:  tapas aardappels
Bedrijf: Schaap Hollan
Producent: Mark, Ben en Erik

Schaap Holland is aardappelverwerkend en bewerkend bedrijf in 
Biddinghuizen en bestaat dit jaar 53 jaar. Het verhaal van Schaap 
Holland is een bijzondere in de polder. Ben Schaap is opgegroeid op 
een boerderij in Brabant, maar trok in 1964 richting de net ontgonnen 
Flevopolder om aardappels te verhandelen vanuit zijn auto. Eerst van-
uit Elburg en vanaf 1967 mocht hij zich vestigen aan de Havenweg in 
Biddinghuizen. Hij reed de polder en omstreken af om aardappels in 
te kopen, te sorteren en weer te verkopen. Wat begon als een kleine 
handel groeide uit tot een gevestigde naam in de Nederlandse 
aardappelmarkt.

Van autoverkoop naar Poldergoud
Vanaf 1973 Is Schaap Holland zelf aardappelen gaan inpakken voor 
de retail en in 1980 hebben zij hiervoor het verpakkingsbedrijf aan de 
oogstweg in Biddinghuizen gebouwd. In de jaren daarna heeft Schaap 
Holland zich uitgebreid met de verkoop van pootaardappelen en zijn zij 
begonnen met het ontwikkelen van eigen aardappelrassen in samen-
werking met kwekers. In 1988 heeft Schaap Holland een 
schilbedrijf in Swifterbant overgenomen om ook geschilde 
aardappelproducten aan te kunnen bieden. In 1998 startte de bouw van 
het eigen schilbedrijf naast het verpakkingsbedrijf in Biddinghuizen. Dit 
bedrijf is in 1999 in gebruik genomen en hierbij ontstond ook het eigen 
merk “Poldergoud”.

Het verhaal achter het product in de box De kracht van Schaap Holland is dat zij in elk onderdeel van de aardappel-
markt zitten, zodat zij voor elke klant een geschikte aardappel vinden. 
Het bedrijf benut de synergie in de keten en spreiden kansen. Graag voorziet 
Schaap Holland de aardappeltelers in Flevoland van pootgoed en de gezinnen 
van lekkere aardappelen. De horeca van echte verse friet of alvast gegaarde 
aardappelproducten. Veel Flevolanders zullen daarom wel eens, of zelfs 
regelmatig Schaap Holland aardappelen eten. Tom Schaap: “Toch zullen veel 
mensen ons bedrijf niet kennen, omdat we vaak produceren met het merk van 
de supermarktketen of onder ons merk Poldergoud. Nu we in de Flevour Box 
zitten kunnen de Flevolanders ook persoonlijk kennis met ons maken!”

“Doordat wij in elke keten van de aardappelmarkt vertegenwoordigd zijn 
kunnen we al vanaf rasontwikkeling sturen op de wensen van onze klanten. 
Zo verwerken wij meerdere van onze eigen rassen in het verpakkings- en 
schilbedrijf, zoals Aromata, Valencia, Maritiema en Gerona. Daarnaast is de 
relatie met onze telers erg belangrijk voor ons succes. Wij onderhouden 
jarenlange relaties met telers en bieden meerdere samenwerkingscontracten 
aan. Voor de aardappelen die geleverd worden op deze contracten bepalen 
we samen met de telers de afzetstrategie”. De leiding in het bedrijf is al bijna 
20 jaar overgenomen door zijn zoon Erik, schoonzoon Hans Geling en André 
Adamse en inmiddels is de derde generatie ook goed vertegenwoordigd in 
het bedrijf.



In heel Nederland levert Schaap Holland verpakte aardappelen aan de 
supermarktketens Aldi, Boni, Boon, Dirk en Deka. De geschilde en/of 
voorgegaarde aardappelproducten gaan naar o.a. fabrikanten van kant- en 
klaar maaltijden, zorginstellingen, catering en de horeca. Een aantal bewerkte 
aardappelproducten liggen ook bij de supermarktketens in het schap. 
Daarnaast exporteert het bedrijf grootverpakkingen naar meerdere 
groothandels in Europa. Het pootgoed dat Schaap Holland verkoopt gaat 
zowel naar Nederlandse telers als klanten over heel Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika.

 In Flevoland zijn de smaakvol gegaarde aardappelproducten verkrijgbaar bij 
Groenteboer de Koopman, Goudrenet, verschillende boerderijwinkels en bij 
de supermarkten Dekamarkt, Dirk en Aldi. Wat Schaap Holland zo bijzonder 
in verwerking maakt is de schil techniek “koud op het mes”. Hierbij wordt 
de aardappel niet verhit bij het schillen, zodat de smaak beter behouden 
wordt. In 2004 is het schilbedrijf uitgerust met de mogelijkheid om producten 
sous-vide te garen. 
Tijdens dit proces kan er ook al een kruidenmarinade toegevoegd worden aan 
het product, dit is bij de tapas aardappelen die in de box zitten ook gedaan. 
De consument hoeft hierdoor het product alleen maar op te warmen en de 
aardappelen kunnen zelfs direct uit de verpakking gegeten worden in een 
salade, makkelijker kan niet!

Flevolandse bodem
Ongeveer 70 % van de aardappelen komen uit Flevoland. Naast een aantal 
telers uit andere delen van Nederland, komt ook een deel van de aardappelen 
uit Duitsland, Zuid-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 
Tafelaardappelen kunnen in vergelijking met schil- en frietaardappelen niet 
het hele jaar bewaard worden. Afhankelijk van de oogst worden de 
aardappelen in de periode maart-april tot en met juli geïmporteerd uit deze 
landen. De Nederlandse aardappeloogst begint, afhankelijk van het weer 
tijdens de groeiperiode, medio augustus-september. In uitzonderlijke 
gevallen kan dit echter wel tot december duren. Aardappelen uit de 
Nederlandse kleigrond, wat we hier in Flevoland hebben, kunnen goed 
bewaard worden. Aardappelen bestemd voor industriële verwerking kunnen 
zelfs tot eind augustus bewaard worden! Schaap Holland verkoopt per jaar 
ruim 100.000 ton aardappelen, dat zijn gemiddeld 2 miljoen kg aardappelen 
per week!



Corona
Tom Schaap: ”Aan het begin van de crisis was het flink aanpoten voor ons. 
Door de onzekerheid werden de supermarkten helemaal leeggekocht en 
moesten wij van de één op de andere dag enorme aantallen leveren. 
Dankzij de enorme inzet van alle medewerkers hebben wij dit gelukkig goed 
in kunnen vullen en waren de schappen snel weer gevuld. Sinds de start van 
de crisis heeft ons verpakkingsbedrijf het drukker dan normaal gehad. 
In de periodes dat de horeca gesloten was aten mensen meer thuis en dus 
meer aardappelen. Ook zijn er minder mensen op vakantie gegaan, dus waar 
de zomermaanden normaal wat rustiger zijn voor het verpakkingsbedrijf was 
dat het afgelopen jaar nauwelijks te merken. Voor het schilbedrijf en de 
export was het lastiger. Beide takken zijn voor een groot deel afhankelijk van 
de horeca en die zijn zowel in het binnenland- als het buitenland tijdenlang 
gesloten geweest. Hierdoor hebben wij helaas veel aardappelen af moeten 
voeren als voer voor vee of verwerking tot zetmeel. De aardappel die gebruikt 
wordt voor friet en andere geschilde producten is helaas niet geschikt voor 
een zak in de supermarkt”.

Flevour Box
In de Flevour box vind je deze maand tapas aardappels van Schaap Holland! 
De smaakvol gegaarde tapas krieltjes zijn 100% gaar, dus snel klaar. Helemaal 
vrij van E-nummers en allergenen, zodat iedereen ervan kan genieten. 
Lekker gekruid, een ideaal product voor bij de gezellige decemberdagen. 
Tom Schaap: “Als echte aardappel liefhebbers zijn wij fan van elke bereiding 
van de aardappel. Gezamenlijk met andere bedrijven in de aardappelmarkt 
zijn wij de campagne “Power to the pieper” gestart. Onderdeel hiervan is het 
opzetten van de website aardappels.nl. Hier staan honderden heerlijke 
aardappel recepten op!”

Duurzame aardappels?
Schaap Holland levert meerdere biologische producten, zowel verpakt als 
geschild. Daarnaast zijn alle, in Nederland geteelde aardappelen die bestemd 
zijn voor de retail, voorzien van het Planet Proof-keurmerk. Het onafhankelijke 
keurmerk ‘On the way to Planet Proof’ bewijst dat je een product koopt dat 
duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat 
en dier. Schaap Holland is zelf ook altijd bezig om de duurzaamheid te 
verbeteren. Zo heeft het bedrijf in 2013 een biologische waterzuivering in 
gebruik genomen om het water waar de aardappelen mee wassen worden, te 
kunnen hergebruiken om verspilling tegen te gaan. Verder is koelcel is 
voorzien van een energiezuinige installatie en worden er in 2021 zo’n 2000 
zonnepanelen op het terrein geplaatst om duurzame energie op te wekken.

Toekomst
Schaap Holland wil in de toekomst blijven innoveren met nieuwe producten 
om het aanbod te vergroten en daarbij de kwaliteitsstandaard van de 
producten te behouden. Tegelijkertijd wil het bedrijf het gehele productie-
proces verder verduurzamen, vanaf het ontwikkelen van duurzame rassen tot 
aan uitstootvermindering bij het afleveren van de producten bij onze klanten.

Meer weten over Schaap Holland? Dat kan! Je kan het bedrijf vinden via 
schaapholland.nl en poldergoud.nl. Ook kan je Schaap Holland vinden via 
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn voor het laatste nieuws over het 
bedrijf en de aardappelindustrie. 

https://schaapholland.nl/
https://poldergoud.nl/
https://www.facebook.com/schaaphollandbv/
https://twitter.com/poldergoud?lang=nl
https://www.instagram.com/schaapholland/
https://www.linkedin.com/company/schaap-holland-b-v-/?originalSubdomain=nl


Het interview achter het product in de box

Product uit de box: Spekkoek
Bedrijf: Ibu spekkoek
Producenten: Ashley & Ramona

Wie zijn jullie en wat doen jullie? 
Wij zijn Ashley en Ramona van Ibu spekkoek en zoals de naam al zegt, zijn 
wij twee spekkoek bakkers in Almere. Aan de hand van oma Ibu’s originele 
recept bakken kleinzoon Ashley en partner Ramona dagelijks spekkoeken. 
Het unieke hieraan is dat bij het bakken van de spekkoek enkel gebruik 
gemaakt wordt van pure ingrediënten!

Wanneer zijn jullie begonnen met het bakken en verkopen van 
spekkoeken?
Na het overlijden van Ibu in 2016, zijn Ramona en Ashley de keuken 
ingedoken om Ibu’s originele spekkoek recept eigen te maken. Ons doel 
was: geen kunstmatige smaakversterkers, conserveringsmiddelen of ande-
re onnodige stoffen toevoegen. In eerste instantie werd er gebakken voor 
vrienden, familie en kennissen, waarna in 2019 een professionele keuken 
werd betrokken. Wij zijn toen lokale horeca gaan benaderen en de vraag 
naar spekkoek groeide. Begin 2020 werd de online bakkerij (webshop) van 
Ibu Spekkoek gestart en in augustus van dit jaar werd de allereerste Ibu 
Spekkoek TO-GO winkel geopend in Almere.

Wat is spekkoek eigenlijk?
Spekkoek is een traditionele cake/koek, welke in het koloniale 
Nederlands-Indië werd gecreëerd. Het bijzondere aan de spekkoek is dat 
deze laag voor laag wordt gebakken, waardoor het bakproces intensief en 
bewerkelijk is. In de originele spekkoek zitten internationale kruiden 
waaronder kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Momenteel hebben wij 4 
verschillende smaken spekkoek; The Original, Ibu’s Oogappeltje, Choco 
Manis en Stroberi. Daarnaast zijn de Spekkoek-on-a-Stick, spekkoekhartjes, 
Spekkoekletter en kerstboom-spekkoekjes bij ons verkrijgbaar. 
De Original- en Choco Manis spekkoek zijn het hele jaar door heerlijk te 
eten, waar de Stroberi spekkoek weer erg lekker is in de zomer en Ibu’s 
Oogappeltje juist in de herfst. Daarnaast bakken wij rondom de feestdagen 
spekkoek in speciale vormen en smaken.

Hoeveel bakken jullie per week? 
Wij bakken momenteel gemiddeld 40 spekkoeken per week. Wij kunnen 
meerdere spekkoeken tegelijk bakken, waarbij de gemiddelde baktijd +/- 3 
uur is per sessie. Gemiddeld kost het 3 uur van voorbereiding tot aan het 
verpakkingsproces om een spekkoek klaar te hebben voor de verkoop. 
Momenteel hebben wij dus 4 smaken in het assortiment, maar er staan nog 
veel nieuwe smaken op de planning, waarbij we graag rekening houden met 
de producten van het seizoen. 



Bakken jullie met biologische producten?
Wij bakken waar mogelijk enkel met biologische producten en gaan uit-
sluitend voor pure ingrediënten in onze spekkoek. Dit is enerzijds een uit-
daging als het gaat om bijvoorbeeld kleur, maar anderzijds geeft het ook 
een kick wanneer dit toch lukt met natuurlijke producten. Heel veel voedsel 
heeft namelijk van zichzelf mooie geur- en kleurstoffen, hetgeen zonde is 
om niet te gebruiken. Bij veel samengesteld kleurrijk voedsel eet je enkel de 
synthetische kleurstof en is er bijvoorbeeld geen aardbei aan te pas geko-
men. Wij vinden dit erg zonde.
 
Door onder andere biologische producten te gebruiken willen wij graag ons 
steentje bijdragen aan het milieu. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat 
de dierlijke producten die wij gebruiken wel afkomstig zijn van boerderij-
en waarbij het dierenwelzijn voorop staat. Daarnaast mogen biologische 
producten over het algemeen geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen bevatten en ook geen conserveringsmiddelen. Dit is precies 
waar wij ook voor staan.
 
Wat is er zo bijzonder aan het product dat in de Flevour box komt?
Een traditioneel product, maar dan zonder synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Ibu’s spekkoek wordt enkel met pure ingrediënten gebak-
ken. De kerstboom-spekkoekjes zijn een verrassing op tafel en eten heerlijk 
weg!

Hoe eten jullie spekkoek het liefst? 
Wij vinden de spekkoek hartjes het lekkerst wanneer we deze dippen in 
chocolade en serveren met een bolletje vanille ijs… hmmm smullen!

Ibu Spekkoek heeft een TO-GO bakkerij, gelegen op de Cinemadreef 152 in 
Almere, waar de spekkoek afgehaald kan worden. De bakkerij is wekelijks 
geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. 
Het is hier mogelijk om met zowel pin als contant af te rekenen. Een punt 
spekkoek is verkrijgbaar voor € 2,25 tot aan een hele spekkoek voor 
€ 19,95. In online bakkerij is het ook mogelijk om spekkoek bestellen, deze 
worden thuis bezorgd.

Meer weten over Ibu Spekkoek? Dat kan! Je kan het bedrijf van Ashley en 
Ramona vinden via de website of stuur een e-mail naar info@ibu-spekkoek.nl. 
Volg ook Ibu Spekkoek op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws over 
het bedrijf. 

https://ibu-spekkoek.nl/
https://www.facebook.com/IbuSpekkoek/
https://www.instagram.com/ibu_spekkoek/?hl=nl


Product uit de box:  Hibiscus Likorette
Bedrijf: De kleine Distilleerderij
Producent: Roelof Schipperus 

Wie ben je en hoe ben je gestart met De Kleine Distilleerderij? 
Ik ben Roelof Schipperus en ben in 2016 gestart met de Kleine Distilleerde-
rij in Zeewolde. In de jaren daarvoor zag ik vanuit mijn eerdere functie als 
productontwikkelaar, voor sterke dranken, een gat in de markt.. Voor sterke 
drank bestonden bijna geen lokaal geproduceerde- en eerlijke dranken van 
een goede kwaliteit, terwijl er juist wel een groeiende vraag naar dat soort 
producten was. Dit was voor mij de kans om van thuisstoker naar een eigen 
distilleerderij te groeien. 

In 2017 waren de vergunningen rond en konden we echt aan de slag. Wij 
zijn begonnen met een pot-still met een inhoud van 150 liter en een koperen 
helm voor de smaakrijke distillaten zoals gin, whisky, en rum. De eerste dis-
tillaat was een Earl Grey Gin, en vlak daarna volgde de Cold Brewed Koffie-
likeur. Bij beide dranken is voor de ontwikkeling samengewerkt met lokale 
ondernemers. De ingrediënten kwamen noodzakelijkerwijs van verder weg, 
maar de koffie voor de koffielikeur wordt bijvoorbeeld wel in Dronten 
gebrand.

Vandaag de dag hebben wij een hele reeks aan dranken gemaakt, en wordt 
de pot-still vergezeld door een poolse reflux ketel voor de productie van vod-
ka. De reflux ketel is al goed gebruikt! Deze is in het afgelopen jaar gebruikt 
om  2 verschillende Flevolandse vodka’s te maken. De eerste vodka is op basis 
van gerst uit Flevoland en de tweede op basis van aardappels. De eerste vod-
ka was net uitgeleverd aan de slijters toen er de bijzondere vraag kwam of er 
iets mogelijk was met de enorme berg aardappelen die door de corona crisis 
bleven liggen. Een klein deel van de Zeewoldse aardappelberg is toen omge-
zet naar aardappel-vodka. Beide vodka’s  zijn zo gestookt dat er nog een bé-
tje van de grondstof te proeven is in het distillaat, dat maakt onze vodka net 
even anders en geeft direct veel meer karakter.

Waar bestaat jullie assortiment uit?
Naast de distillaten produceren we ook een reeks aan likeuren en likorettes, 
bijvoorbeeld een Limoncino op basis van citroenschil en citroensap, en Ra-
barbino op basis van rabarber. Veel van de gebruikte grondstoffen zijn biolo-
gisch, maar de distilleerderij is niet officieel biologisch gecertificeerd.

Hoe maak je het?
De eerste stappen voor een (graan)vodka zijn vergelijkbaar met de produc-
tie van whisky of bier. Eerst worden de suikers uit de mout vrijgemaakt, dit 
gebeurt door deze te mixen met heet water, vervolgens zetten enzymen uit 
de mout zetmeel om in suiker. Daarna wordt er gefilterd, zodat een heldere 
vloeistof overblijft. Deze heldere vloeistof wordt na het koelen vergist, en in 
5-7 dagen zet de gist alle suikers om in alcohol en ontstaat er een stook bier 
van 9%Vol. Vervolgens begint het distilleren! Eerst een ruw stook in de pot-
still, wat een distillaat van ongeveer 32%Vol oplevert. Dat distillaat wordt 
vervolgens tot twee keer toe gedistilleerd in de refluxketel, waarbij een schei-
ding wordt gemaakt tussen het Hart en de zogenaamde voorloop en naloop. 
Dit is het punt waar de uiteindelijke smaak van de vodka bepaald wordt.  Een 
distillatie duurt een dag en producten zoals vodka of Whisky vragen een drie-
voudige distillatie wat dus al drie dagen kost. Na de distillatie wordt het dis-
tillaat op sterkte gebracht, afgevuld in flessen, gelabeld en ingepakt. Alles bij 
elkaar is het ongeveer een week werk voor zo’n 50 liter Vodka of Whisky.

Het interview achter het product in de box



Wat is er zo bijzonder aan de Hibiscino likorette dat in de Flevour box 
komt?
De Hibiscino is een mooi voorbeeld van een product gemaakt volgens de 
waarden van De Kleine Distilleerderij. Het is gemaakt van ingrediënten in de 
distilleerderij, het bevat geen aroma’s of kleurstoffen. De ingrediëntenlijst 
staat dan ook gewoon op het etiket, en op de website is extra informatie te 
vinden over de productie en de voedingswaarde. Dat is de open en eerlijke 
manier van werken waarmee De Kleine Distilleerderij zich onderscheidt van 
de gevestigde drankenindustrie. Verder is de Hibiscino een unieke drank 
met een nieuwe combinatie van ingrediënten, niet een kopie of namaak van 
een bestaande drank en dus wederom onderscheidend. En naast dat alles in 
de Hibiscino natuurlijk ook gewoon erg lekker, daar het het uiteindelijk om!
 
Wat zijn jullie favorieten recepten met jullie producten?
We hebben veel cocktailrecepten op de website, eigen favoriet is een mar-
tini op basis van Earl Grey Gin. Met de Hibiscino voor de wintermaanden de 
Jamaican Winter, zomers een Kingston Mule. Blader snel door naar de re-
cepten en zie hoe je deze cocktail zelf kan maken.

Wat zit er in de Flevour box?
In de Flevour box vindt u onze Hibiscino likorette, een kruidige drank op ba-
sis van hibiscusbloemen, gember, pimentkorrels, kaneel, en kruidnagel. De 
Hibiscino wordt gemaakt door thee te trekken van de kruiden, tijdens de 
productie ruikt de hele distilleerderij al heerlijk naar de winterse lekkernij. De 
volgende dag is het extract afgekoeld en kan de likorette worden afgemaakt 
door het extract te mengen met suiker en alcohol.

Wat zijn jullie toekomstplannen met de Kleine Distilleerderij?
Toekomstplannen zijn er nog genoeg, bijvoorbeeld het blijven creëren van 
nieuwe smaakcombinaties voor diverse likeuren. Maar ook is komend jaar 
het eerste vaatje (50l) whisky rijp, dat heeft sinds augustus 2018 liggen rij-
pen en mag vanaf augustus 2021 officieel whisky genoemd worden. Het 
distillaat werd verkregen door 3-voudige distillatie in de potstill, de derde 
distillatie zorgt voor een schoner eindproduct wat minder lange rijping no-
dig heeft. Bovendien zorgt het kleinere formaat van het vat er ook voor dat 
de whisky sneller rijpt, en het plan is dan ook om niet langer te wachten dan 
de wettelijke 3 jaar rijping voltooid zijn.
 

De producten van Roelof zijn verkrijgbaar bij lokale slijters, verder staan zij open 
voor nieuwe verkoopadressen voor likorettes. 
Meer weten over De Kleine Distilleerderij in Zeewolde? Dat kan! Je kan het 
bedrijf van Roelof vinden via de website of stuur een e-mail naar 
roelof@dekleinedistilleerderij.nl. 
Volg ook De Kleine Distilleerderij ook op Facebook en Instagram voor het laatste 
nieuws. 

https://dekleinedistilleerderij.nl/
https://www.facebook.com/DeKleineDistilleerderij/
https://www.instagram.com/explore/locations/101447920356880/de-kleine-distilleerderij




Jam 
Ingrediënten uit de box
1 appel 
1 cup vier vruchtensaus

Andere ingrediënten 
2 cups aardbeien 
6 el agave siroop 
Sap van een halve limoen
3 el chiazaad
½ - 1 cup water
weckpotjes

The Veggie Week
Speciaal voor het Flevour Magazine maakt 
Soraya elke maand overheerlijke recepten. 
Deze maand vind je het recept voor 
glutenvrije en zuivelvrije scones met jam!

Receptuur
Verwijder het klokhuis uit de appel en snijd de appel in kleine stukjes 
(met schil!).

Kook de appel zacht met het water. 

Voeg vervolgens de vruchtensaus, de aardbeien, het limoensap en de 
agavesiroop toe en kook dit voor ongeveer 10 min. 

Blij het mengsel af en toe roeren. 

Haal de pan van het vuur en voeg nu het chiazaad toe. 

Roer het mengsel af en toe door en als het een beetje is afgekoeld kun 
je het in schone weckpotten verder laten afkoelen en in de koelkast 
bewaren. Zo simpel is het!

Scones 
Ingrediënten 
350 g glutenvrij meel
60 g kokosbloesemsuiker
100 g plantaardige harde 
margarine
1 ei, losgeklopt
175 ml amandelmelk
4 tl bakpoeder (1 zakje)
1 tl xanthaangom 
2 tl vanille aroma
Grote snuf zout
30 g rozijnen
30 g cranberries

Receptuur
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. 
Klop met elektrische deeghaken de margarine samen met de suiker en het 
vanille aroma zacht in een kom, totdat het een egale massa is. 

Zeef nu het meel, de bakpoeder en de xanthaangom boven het 
margarine-suikermengsel en mix dit met de deeghaken, totdat er een 
kruimelig deeg ontstaat. 

Voeg ook het zout toe en mix het nog kort even door. 
Voeg dan de amandelmelk en het ei toe. Klopt dit kort nog even door.

Als het deeg bijna bij elkaar komt, voeg dan de rozijnen en cranberries toe. 
Kneed dit snel met de hand even door.

Rol het deeg uit tot een plak van ongeveer 3 cm dik. 

Steek hier rondjes uit met een steekring of glas en plaats ze op een met bak-
papier beklede bakplaat en bestrijk de bovenkant van de scones eventueel 
met wat amandelmelk of losgeklopt ei. 

Bak de scones voor ongeveer 15-18 minuten in de oven. 

Laat de scones even afkoelen en serveer ze vervolgens met wat 
veganistische boter en onze zelfgemaakte jam!



Tessa van den Brink         Eigenaresse Hof van Lelystadystad
Superleuk dat ik een recept mag aandragen voor de Flevour Box. Daar wordt 
ik blij van! Niets leukers dan uitgedaagd worden om te moeten werken met 
ingrediënten die je misschien niet zomaar zelf zou kiezen. Zo kom je op 
ideeën en combinaties die niet zomaar voor de hand liggen.

Er gaat bij mij géén dag voorbij zonder dat ik met voedselbereiding bezig ben. 
Ik zoek, lees, spit kookboeken door, kijk filmpjes en sla alles wat ik zie en hoor 
op in mijn hoofd tot er een gelegenheid voorbij komt dat het van pas komt. 
Mijn hoofd is net een groot smaken- en ideeënkabinet waar elke keer weer 
iets nieuws uitrolt. In de keuken worden ze wel eens gek van me, wéér een 
nieuw idee! 
En als ik het bedacht heb, dan moet het eigenlijk ook wel meteen worden 
uitgevoerd om t weten of het werkt, zo niet, ja dan moet het 
geperfectioneerd worden!

Wij proberen onze gasten vooral te verrassen met gerechten op basis van 
herkenbare producten maar dan met wereldwijde smaken. We kunnen ont-
zettend veel leren door te kijken hoe er over de hele wereld met producten, 
kruiden, specerijen en bereidingswijzen wordt gewerkt. Dit in combinatie met 
eeuwenoude tradities en culturele invloeden maakt dat we steeds meer out of 
de box kunnen denken en buiten de lijnen kunnen kleuren. De mogelijkheden 
zijn eindeloos en dat vind ik fantastisch. Er is nog zoveel meer te ontdekken!

Nu we gesloten zijn door de maatregelen tegen corona missen we ons werk 
en onze gasten enorm. We richten ons nu voornamelijk op afhalen en bezor-
gen. Van donderdag t/m zondag kunnen mensen bij ons bestellen. Dat kan 
van onze gebruikelijke restaurantkaart en we hebben nu ook een weekmenu 
met dagspecials. Die dagspecials kietelen onze creativiteit en zitten ook ge-
rechten die we heerlijk vinden maar normaliter niet serveren. De specials en 
menu’s voor de  decembermaand zijn vol in ontwikkeling en we hopen abso-
luut een culinaire bijdrage te mogen leveren aan veler kerstdiner maar dan bij 
mensen thuis.

Het zou fijn zijn als we snel weer open te kunnen. Tot het zo ver is hebben we 
mooi de tijd om alle ideeën uit te testen.

Recept
Speciaal voor de Flevour Box heeft Tessa een recept gecreëerd met 
pompoen. Namelijk pompoenpannekoeken gevuld met lauwwarme groente-
mix geserveerd met gele bietenchutney! 
In de box zit de Hokkaido pompoen, deze is zoet en mild. 
De hokkaido pompoen is oranje aan de buitenkant en staat bekend om zijn 
kleine formaat en zachte eetbare schil! 
De gele bietenchutney kan je natuurlijk ook vinden in de Flevour Box van 
December, genieten! 



Begin met het bereiden van het beslag voor de pannenkoeken. 
Was de pompoen, verwijder de pitten en snijd de pompoen in grove stukken. 

Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook en kook de pompoen 
circa 6 minuten. Giet de pompoen af en spoel koud. 

Breek het ei in een grote kom en meng de melk, het meel en een snufje zout 
erdoor. 

Voeg de pompoen toe aan het beslag en pureer dit glad met een staafmixer. 

Laat dit mengsel even staan en ga verder met de groentemix. 
 

Receptuur

Groentemix
Snij 2 sjalotjes fijn 
Pers/rasp 1 teen knoflook 
Rasp de wortel met een grove rasp.  
Snij en was de paksoi en laat uitlekken.
 
Zet een pan op middelmatig vuur.

Doe een flinke eetlepel olie of boter in de pan en glaceer de sjalotjes en knof-
look tot ze zacht en glazig zijn.

Voeg de tomatenpuree en kerrie masala toe en laat dit een minuut of twee 
zachtjes meebakken.

Voeg daarna de rest van de groente toe. Uit de paksoi komt wat groentevocht 
vrij. Mocht het toch droogbakken, voeg een klein scheutje water toe om de 
garing te versnellen.

Zet de groentemix opzij en laat deze even afkoelen, druk indien nodig wat 
vocht uit het groentenmengsel.

Breng het geheel op smaak met peper, zout en wat bouillonpoeder. 
Ga verder met het bakken van de pannenkoeken. 
 
Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin een pannenkoek in 
circa 3 minuten om en om goudbruin. Hou de pannenkoeken tussendoor even-
tueel warm tussen 2 borden of dek ze af met aluminiumfolie. 
 
Vul de pannenkoeken met de groentemix en serveer met gele bietenchutney. 
Voor een extra smaakbeleving kan bijvoorbeeld geitenkaas en gehakte walno-
ten worden toegevoegd.  

Eet smakelijk! 

Pompoenpannenkoeken gevuld met lauwwarme 
groentenmix geserveerd met gele bietenchutney.
Ingrediënten voor pannekoekenmix
300 gr oranje pompoen 
1 ei 
250 ml melk (of soja of amandelmelk) 
125 gr (pannenkoeken) meel 
1 theelepel komijnpoeder.

Ingrediënten groentenmix
 2 sjalotjes
 1 teen knoflook
 2 theelepels kerrie masala
 2 theelepels tomatenpuree
 4-6 wortels
 1 paksoi
1/4e groentebouillonblokje ver-
kruimelt



Receptuur

KNOLSELDERIJ KAASSAUS
Ingrediënten uit de box
1/2 knolselderij geschild 
en in blokjes

Andere ingrediënten 
1/2 liter melk
1  snuifje  zout
1 blaadje laurier
100 gram geraspte kaas
2 el parmezaanse of 
andere kaassoort, geraspt

Breng de melk met de knolselder, laurier en het zout aan de kook en kook de 
knolselderij in +/- 15 min gaar.

Haal het blaadje laurier eruit en mix met een staafmixer de melk en 
knolselderij tot je een gladde saus bekomt. 
Mix op het laatst de geraspte kaas en parmezaan erdoor en kruid naar smaak 
met nootmuskaat, peper en extra zout.

Een recept van onze Eva! Een 
kaassaus met knolselderij. 

Deze versie van kaassaus is een 
pak minder zwaar dan de 
klassieker doordat er geen bloem 
en boter aan te pas komt. 
Knolselderij kan je als 
verdikkingsmiddel gebruiken in 
plaats van boter en bloem. 
Dus mocht je wat knolselderij 
overhouden, maak dan vooral dit 
recept!

KNOLSELDERIJ MET APPEL 
Recept van Albert Heijn 

Ingrediënten uit de box
1 knolselderij

Andere ingrediënten 
1 el traditionele olijfolie
2 jazz-appels (of een an-
dere zoete appel)
2 el milde yoghurt
1 el mayonaise
1 tl Franse mosterd

Verwarm de oven voor op 190 °C. 

Schil de knolselderij en snijd in repen van 1 cm breed. 

Verdeel de knolselderij over een met bakpapier beklede bakplaat. 
Besprenkel met de olie en bestrooi met peper en eventueel zout. Rooster in 
het midden van de oven in ca. 30 min. gaar.

Snijd ondertussen de appels in parten, verwijder het klokhuis en snijd de 
parten in dunne reepjes (julienne). 

Meng de yoghurt, mayonaise en mosterd tot een dressing. 

Breng op smaak met peper en eventueel zout. Hak de walnoten grof. 

Verdeel de knolselderij, appel en walnoten over een schaal en meng de 
dressing erdoor.

Receptuur

Knolselderij recepten     lekker voor bij de gourmet



Anna Driesman | Hobby chef
Anne is geboren en getogen in Dronten, Flevoland en een echte keukenprinses. 
Anne:“Zolang ik mij kan herinneren denk ik ‘s ochtends bij het opstaan al aan wat 
ik ‘s avonds eens zal gaan koken. Eigenlijk ben ik altijd met eten bezig, en vind 
ik niks fijner dan de hele dag met mooie ingrediënten in de weer te zijn om de 
meest lekkere dingen voor mijn vrienden en familie op tafel te zetten. 
Als ik de kans krijg om met prachtige lokale producten te koken, probeer ik deze 
in mijn gerechten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen”. 

In dit recept is het bijzondere ingrediënt saffraan de absolute hoofdrolspeler. De 
schuimige saus smaakt uitstekend bij een stukje witvis en geroosterde asper-
gebroccoli, maar is ook fantastisch bij een chique voorgerecht met coquilles en 
zeekraal.

Schuimige Saffraansaus
2 personen

Ingrediënten uit de box
Flinke pluk saffraan
100 gram sjalotten, gesnipperd

Andere ingrediënten 
25 gram boter
1 gele paprika
1 grote teen knoflook, in dunne 
plakjes
100 milliliter droge witte wijn
150 milliliter warm water 
(of bouillon van goede kwaliteit)
75 milliliter verse slagroom

Receptuur
Verhit de boter in een brede pan met een dikke bodem. Voeg de sjalotten toe 
en laat glazig worden. Schenk ondertussen de wijn in een glas. Voeg de saffraan 
toe en laat infuseren. Als de sjalotten glazig zijn geworden, voeg de paprika 
toe en laat +/- 5 minuten op laag vuur staan. Roer regelmatig zonder het sjalot-
ten-paprika mengsel bruin te laten worden. 

Draai het vuur middelhoog en voeg de knoflook plakjes toe en fruit 1 minuut 
mee. Pas op dat de knoflook niet aanbrandt. Als de knoflook begint te geuren, 
blus je het geheel af met de wijn en saffraan. 

Als de meeste wijn is verdampt, voeg de slagroom en het water of bouillon toe 
laat met de deksel op de pan +/- 5 minuten pruttelen. Pureer met de staafmixer 
tot een gladde saus. 

Schenk de saus door een zeef in een schone pan en maak af met witte peper en 
zout naar smaak.

De saus is het lekkerste indien je hem van te voren maakt, zodat alle smaken 
goed opgenomen worden. Vlak voor het serveren kun je de saus nog even kort 
opschuimen met de staafmixer voor een extra schuimig resultaat.



Saffraan honing cake
Ingrediënten uit de box
8 saffraandraadjes
Andere ingrediënten 
45 gram amandelschaafsel
Halve limoen
75 gram boter (+ extra voor invetten)
125 gram suiker
75 gram verse roomkaas
5 eetlepels honing
3 eieren
175 gram bloem
2 theelepels bakpoeder

Receptuur
Week de saffraandraadjes in 1 eetlepel kokend water.
Verwarm de oven voor op 150 graden. 

Rooster de amandelen in een droge koekenpan en laat deze op een bord afkoelen.

Maak de limoen schoon en rasp de schil van een halve limoen in een bakje.

Vet de cakevorm in met boter en leg bakpapier over het midden in de vorm.

Voeg de boter, suiker en roomkaas toe in een kom en mix deze gedurende 5 minuten 
tot een zacht mengsel. Klop de eieren een voor een door het mengsel. Voeg daarna 
de saffraan, limoenrasp en 3 theelepels honing toe. 

Zeef de bloem en de bakpoeder fijn en voeg dit in kleine hoeveelheden tegelijkertijd 
toe aan het mengsel in de kom. 

Voeg daarna de helft van de geroosterde amandelen toe en schenk het beslag in de 
cakevorm.

Plaats de cake in het midden van de oven en bak de cake ca. 1 uur totdat deze 
lichtbruin van kleur is.

Bestrijk de cake met de overige eetlepels honing en voeg de rest van de geroosterde 
amandelen toe.  

Een recept van Bert, want die kent 
zijn eigen product het beste!

Saffraan Thee 
Recept van Nadia Zerouali

Ingrediënten uit de box
plukje saffraan

Andere ingrediënten 
losse groene thee (beste kwaliteit 
gunpowder of white pearl)
suiker 
verse munt

Receptuur
Verpulver de draadjes saffraan tussen je vingers. 
Lukt dit niet goed dan kan je ze ook heel kort verwarmen in een warme 
droge pan en dan fijnwrijven. 

Doe de saffraan in een glaasje en schenk hier wat heet water op. 
Laat trekken.

Zet een pot sterke Marokkaanse thee van de groene thee, suiker naar smaak 
en een flinke bos gekneusde verse munt. 

Voeg het saffraanwater toe en laat kort trekken. 

Schenk tweemaal een theeglaasje vol en schenk terug in de pot, dit zodat 
de saffraan zich goed door de pot thee verdeeld.

Serveer de thee in kleine glaasjes.



Pompoensoep met saffraan en sinaasappel
Yottom Ottolenghi| Simpel  
4 tot 6 personen
Ingrediënten uit de box
650 gram pompoen in blokjes
2-3 saffraan draadjes

Andere ingrediënten 
1 ui
2 eetlepels olijfolie
650 milliliter groentebouillon
1 theelepel sinaasappel
1 theelepel harissa (SOUQ: milde
harissa)
90 gram creme fraiche
Zout en peper
40 gram pompoenpitten
1 eetlepel Ahornsiroop
snufje chili vlokken
snufje zout 

Receptuur
Verhit de oven tot 170 graden.

Meng de pompoenpitten, Ahornsiroop, chilivlokken en ¼ theelepel zout in een 
kleine kom. Spreid het mengsel uit op een met bakpapier beklede bakplaat en 
rooster het 15 minuten in de oven tot de potten gezwollen zijn en bruin worden. 
Zet ze weg om af te koelen.

Verhoog de oventemperatuur naar 220 graden.

Snij de pompoen in 1 centimeter blokjes. Het schillen van de pompoen is optioneel, 
de schil kan je namelijk gewoon eten! Doe de olie, ui en pompoen in een grote kom 
met ¾ theelepel zout en royaal versgemalen peper. Meng alles goed en verdeel het 
mengsel in een met bakpapier beklede braadslee. Rooster de groente 25 minuten 
tot alles gaar en gekarameliseerd is. Haal de braadslee uit de oven en zet opzij. 

Giet de bouillon in een grote pan met harissa, saffraan, sinaasappelsap en 
½ theelepel sinaasappelsap, ½ theelepel zout en flink wat versgemalen peper. 
Breng alles op hoog vuur aan de kook en voeg als de bouillon kookt rustig de 
geroosterde pompoen en uien toe met alle olie uit de braadslee. Roer goed, draai 
het vuur halfhoog en laat de soep 5 minuten zachtjes koken. 

Haal de pan van het vuur, roer de creme fraiche erdoor en pureer de soep met een 
staafmixer of in een blender helemaal glad.

Serveer elke portie met de geroosterde pompoenpitten, en voor de liefhebber 
verse koriander.

Opzoek naar leuke 
kookboeken? 

Neem een kijkje tussen de 
FAVORIETE KOOKBOEKEN 

van het Flevour Team!

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/post/de-favoriete-kookboeken-van-team-flevour


Receptuur

Winterse crumble met 
stoofperen en appel
Recept voor 4 personen | Sanne Flantua

Voor de basis
200 gram stoofperen
200 gram appel
15 ml hibiscino of rode 
port
150 gram suiker
15 ml water

Verwarm de oven voor op 190 graden. Schil de stoofperen en appels en snijdt in 
blokjes van ongeveer 3 bij 3 cm. 
Doe het fruit samen met de suiker, het water en het beetje likeur in een pan. 
Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat een minuut of vier zachtjes stoven. 
De peren en appels moeten een beetje zacht zijn maar zeker niet tè. 
Laat afkoelen.

Meng ondertussen met mes en vork de ingrediënten voor de crumble en zet weg. 
Maak ook de custard: breng in een pan de melk met eventueel de gember en de 
helft van de suiker aan de kook. 
Roer de eidooiers met de rest van de suiker los en roer de bloem erdoor. 
Meng een scheutje warme melk door het eimengsel en schenk het mengsel ver-
volgens terug in de pan. Roer goed door. Breng de custard aan de kook en laat op 
laag vuur ongeveer drie minuten garen. 
Draai het vuur uit, dek af met een laagje plasticfolie en laat afkoelen. 

Doe de compote in een ovenschaal. Schep de afgekoelde custard erop. Leg er tot 
slot een dikke laag crumble op. 
Zet 20 minuten in de oven of tot de crumble mooi gaar en goudbruin is. 
Serveer eventueel met een klodder clotted cream of creme fraiche. 

Voor de crumble
koolzaadolie 
peper en zout
mayonaise

Voor de custard
250 ml melk
75 gram suiker
7 gram vanille suiker
2 eierdooiers

Receptuur

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

Jamaican winter cocktail

Ingrediënten uit de box
2 delen Hibiscino

Andere ingrediënten 
1 deel Donkere Rum 
1 deel Rode Vermouth
Sinasschil (Garnering)
Optioneel; IJsklontjes 

Receptuur
voeg alle ingrediënten (behalve de garnering) samen in een cocktailsha-
ker en schud om de drank te mengen of tot de drank is afgekoeld. 

Jamaican Winter is ook op kamertemperatuur erg goed te genieten. 

Na het schudden de drank uitgieten in een cocktailglas via een zeef, en 
garneren. Proost!

Heerlijk! De Jamaican Winter met in 
de basis de Hibiscino die je kunt vin-
den in de Flevour Box. Deze heerlijke 
cocktail is net als de winter in Jamai-
ca bijzonder aangenaam, wind uit het 
noorden verdrijft de tropische regen 
en de temperatuur zakt lichtjes naar 
een koele 30°C. Geen wonder dat de 
Flor de Jamaica (bij ons beter bekend 
als Hibiscus) hier goed wil groeien.

Lees het interview met Roelof eerder 
in het magazine! 

Cocktail tip 
Van Roelof van de Kleine Distilleerderij Zeewolde



Receptuur

Tunesische pompoendip
Recept van Nadia Zerouali

Ingrediënten uit de box
stuk pompoen

Andere ingrediënten
Tirshi
olijf- of koolzaadolie
peper en zout
harissa
citroensap

Verwarm de oven voor op de hoogste stand. 

Schil en snijd de pompoen in stukjes. 

Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat, meng er een scheutje olie en 
wat peper en zout door. 

Rooster onder af en toe omscheppen in de hete oven goudbruin en gaar.

Stamp of pureer de pompoen met wat harissa en citroen naar smaak. 

Serveer als dip of salade. Lekker met versgebakken brood.

Receptuur

Dutch baby met 
gestoofd fruit
toetjes recept van 
Nadia Zerouali voor 4 personen
Ingrediënten uit de box
2 stoofperen
2 appels 
½ l appel-kersensap
150 g pannenkoekenmix

Andere ingrediënten
6 eieren
3 dl melk
2 el suiker
zout
100 g boter
lobbige ongezoete room of crème fraiche

Was en schil eventueel het fruit. 
Halveer en stoof zachtjes gaar in het sap. 
Als de appels eerder zacht zijn dan de peren haal ze er dan 
uit. Bewaar het fruit en kook het sap op laag vuur in tot een 
dikke siroop.

Zet 2 kleine of 1 grote ovenvaste koekenpan in het midden 
van de oven, zet de oven op 225C en verwarm voor.

Klop de eieren met de melk, suiker en een snufje zout in een 
blender tot een romig en glad geheel. Voeg op het laatste de 
pannenkoekenmix toe en roer tot een glad beslag.

Open de oven en doe de boter (verdeeld) in de hete 
koekenpan. Giet het beslag zo snel mogelijk in de gloeiend 
hete pan en doe de ovendeur dicht. 

Bak de Dutch baby in 15-20 minuten tot het helemaal 
opgepoft en gaar is. 

De Dutch baby zakt een beetje in zodra je deze uit de oven 
haalt maar dat is oke. Serveer direct en in de hete koekenpan 
met het gestoofde fruit en wat van de saus. Lekker met room.



Soep van knolselderij met 
saffraan en spruitjes 
recept van Lars Dekens van de Gordiaan uit Lelystad

ReceptuurIngrediënten uit de box
Knolselderij van den Ouden 
Heuve
Sjalotjes van Zonneheerdt
Spruiten van boer Boon
Saffraan van Nu jij werkt

Andere ingrediënten 
1 liter Groentebouillon (een blokje 
is ook goed)
1 bekertje Creme fraiche
Olijfolie
zwarte peper (uit de molen)
zout
sojasaus
optioneel een fles goeie verdejo

Receptuur
Zet de oven alvast op hete lucht en stel de temperatuur in op 200 graden en zet 
alvast een pan water op. Snij de knolselderij schoon en verdeel in blokjes van 
duimdikte. 
Doe de blokjes vervolgens in de kom en hussel ze met wat olijfolie, zwarte peper 
en zout. Deze verdeel je over de bakplaat bedekt met bakpapier. Zet deze voor 20 
minuten in de oven. 

Maak de spruitjes schoon door er een flink stuk van de kont af te snijden, je neemt 
dan vaak al wat buitenste blaadjes mee en halveer de schone spruit ook meteen. 
Als we twee handen vol spruitjes hebben zit t wel goed. 
Kook de spruitjes 2 minuten in ruim kokend water met een goede snuf zout en giet 
ze af. Spoel de spruitjes even onder de koude kraan. En dep ze droog op een thee-
doek. Het is erg belangrijk dat de spruitjes niet meer nat zijn!

Neem een lekker glas wijn voor jezelf. Als de knolselderij mooi begint te bruinen 
kunnen ze er bijna uit. Pel en versnipper vervolgens de sjalotjes.
Zet je soeppan op t vuur en doe een klein laagje olijfolie in de pan om de sjalotjes 
mee aan te fruiten. Zet je vuur niet te hoog en geef die sjalotjes de tijd om rustig te 
garen tot ze lichtjes goudgeel gebakken raken. 

Als de knolselderij mooi gebruind is mag ie alvast uit de oven. 
Voor wat extra body blus je de sjalotjes eerst even af met een glas van die verdejo 
en laat je dat samen even inkoken voordat je de rest toevoegt
Zet t vuur hoog en laat het geheel een 10 minuten goed doorkoken.

Zet de staafmixer in de pan en pureer tot een gladde massa. Als het te dik is kun 
je gerust wat water toevoegen. Roer de creme fraiche los met een beetje olijfolie. 
Eetsmakelijk!

VOLG JIJ 
FLEVOUR 

AL OP SOCIAL 
MEDIA?

f
WWW.LOKAALVOEDSELFLEVOLAND.NL

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


Heb jij je al aangesloten bij
‘koken met de Flevour Box’?
Wat is de ‘koken met de Flevour Box’ pagina?
‘Koken met de Flevour Box’ is een facebook pagina waar elke maand nog meer 
recepten van smaakmakers en hobby chefs op verschijnen, maar je kan ook je ei-
gen recepten delen met andere inwoners van Flevoland!
Op deze manier kan iedereen genieten van elkaar recepten, tips en kan je een 
hoop inspiratie op doen. 

Maar hoe kan ik lid worden? 
Via de zoekbalk op Facebook kan je zoeken naar ‘Koken met de Flevour Box’, daar 
vind je de Facebook groep. 
Als je de pagina van Koken met de Flevour Box hebt bereikt, kan je je 
lidmaatschapsverzoek aanvragen! Dit is geheel kosteloos en je kan je lidmaatschap 
stop zetten wanneer je maar wilt, dus geen kleine lettertjes! 

Wat voor recepten worden er gedeeld?
Van alles! Van glutenvrije recepten naar veganistische recepten en van recepten 
waarbij je uren in de keuken staat tot makkelijke recepten. Zo is er voor iedereen 
een recept binnen de pagina! 
Het allerleukste is natuurlijk als je je eigen recepten, de recepten van 
familieleden of gewoon een recept wat je bent tegengekomen deelt! 

WIST JE AL DAT JE OOK EEN 
SEIZOENSABONNEMENT 

KUNT AFNEMEN DIE 
VOORDELIGER IS DAN EEN 

LOSSE BOX?

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


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

NEIGHBOURS KITCHEN
Adres
Marie Curiestraat 3, Almere
Openingstijden
Zondag& Donderdag 12:00 - 16:15
Vrijdag & Zaterdag 12:00- 16:15 & van 
18:30 - 21:30

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 JANUARI
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, 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!
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