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Deze maand!

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 de provincie 
Flevoland: van aardappelen en bieten tot honing 
en sambal. 

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, product en onze omgeving.

In de september box vind je de oogst van 
augustus. De maand augustus is de maand 
waarin er vanuit oudsher wordt geoogst. 
Vroeger had augustus dan ook de naam 
oogstmaand. Zo is de appel-, en peren pluk in 
heel Flevoland van start gegaan, waar jij nu weer 
mooi van kunt genieten. Verder in het magazine 
lees je meer over de pluk bij Fruitbedrijf Vink. 

Deze maand vind je heerlijk verse producten in 
de box zoals sla, perensap, bloemenhoning en 
vele andere producten! Blader snel door naar  
de volgende pagina, daar kun je de inhoud terug 
vinden.  Alvast veel plezier met het uitpakken 
van de doos vrijdag en eet smakelijk!

Smakelijke groet,

Team Flevour Box

augustus - september

Inhoud

Essentiële ingrediënten 
Daar waar de Flevour box om draait....

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

Verhalen
Wat doen de boeren en producenten nou precies en hoe gaat 
dit in zijn werking? 

Recepten
Heerlijke recepten van Flevolandse smaakmakers die ervoor 
zorgen dat jij smaakvolle gerechten kunt maken met de 
producten uit de box!

Vooruitblik 
Volgende maand in 
de Flevourbox! 

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


Essentiële 

ingrediënten
De Flevour box is een box vol met
overheerliljke en seizoensgebonden
producten die jou kennis laten
maken met het Flevolandse 
voedsellandschap. Met deze box
onderzoeken we samen met jou hoe 
een duurzaam, gezond en eerlijk
voedselsysteem vormgegeven 
kan worden.

De smaak van
Flevoland
Bij de Smaak van Flevoland denkt men al snel 
aan aardappels, uien en de andere landbouwproducten 
waar de provincie groot mee is geworden. Maar Flevoland 
is een volwaardige voedsel provincie en heeft nog veel 
meer te bieden. Flevoland smaakt ook naar de roti, 
pannenkoeken en couscous die ik en andere bewoners 
van deze pioniers provincie, ‘s avonds op tafel zetten. 
Elke maand bieden Flevolandse smaakmakers jou de 
inspiratie die je nodig hebt om zelf smaakvolle gerechten 
op tafel te zetten.

Liefde voor goed eten
Maandelijks stellen Flevolandse smaakmaker 

Nadia Zerouali en Gastronoom Eva Flantua de 
box met zorg samen. Uiteraard proeven wij  

eerst  zelf de producten en luisteren wij naar 
de verhalen van de producenten voordat we 

de beslissing nemen om de producten 
in de box te plaatsen.

Wij werken samen met boeren, tuinders, bakkers, 
brouwers, imkers en andere smaakmakers die lid zijn van 
de vereniging FlevoFood. Met liefde en passie dragen zij 
zorg voor de bodem, gewassen, dieren, het eindproduct en 
onze omgeving. Wij zorgen ervoor dat deze lokale 
ondernemers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. 
Op deze manier kun jij genieten van verse, kwalitatieve en 
smaakvolle producten en zorgen we er samen voor 
dat voedselkilometers verminderd worden.  

Korte voedselketen



The wall of Farm

De Westerade
Aalt en Sijbrand 

Zonneheerdt 
Martin Topper

Fruitbedrijf Vink
Cees Vink

FlevoHoning
Leo Brons

Fruithal Smits
Nicole Smits

Zonnespelt
Rogier 

Scherpbier

BioRomeo
Krispijn van 
den Dries

Wouters Green
René en Ad 

Wouters

Ekoboerderij de 
Eerste

Polderknoflook
Karin Perdaems

Ard en Sylvia van 
der Weele

1,5 kg Elstar appels en 1 kg Conference peren 
van Fruithal Smits uit Zeewolde

2 flessen perensap en pruimenjam van 
Fruitbedrijf Vink uit Kraggenburg

Bloemenhoning van Flevohoning uit Almere

Biologische havermout van Zonnespelt uit Lelystad

Scharreleieren van van der Weele uit Lelystad 

1,5 kg Forza aardappelen van Versluis uit Emmeloord

Knoflook van Polderknoflook uit Lelystad

Biologische paprika en tomaten van Wouter Greens 
via BioRomeo in Ens

Biologische venkel, sla en spitskool van Eko boerderij
‘De Eerste’ uit Marknesse via BioRomeo

1 pot biologisch dynamische zilveruitjes van 
Westra uit Dronten met Demeter mosterzaad van 
Stadsboerderij Almere

1 kg gele bieten van Zonneheerdt uit Dronten

De september box



Product uit de box:  Zilveruitjes
Bedrijf: De Westerade, Biodynamisch akkerbouw bedrijf
Producent: Vader Aalt en zoon Sijbrand Westra

Het verhaal achter het product in de box

Deze maand zit er wel een heel bijzonder product in de Flevour box, 
namelijk de zilveruitjes van Westra. De zilveruitjes zijn dit jaar voor het 
eerst gezaaid, geoogst en verwerkt door het bedrijf. 
Een echte primeur dus!
 
Sijbrand Westra staat sinds 2019 aan het roer van het biodynamisch 
akkerbouwbedrijf van zijn familie, onder de naam ‘De Westerade’. 
De Westerade verbouwd ongeveer 12 verschillende soorten gewassen, denk 
hierbij aan pootaardappelen, uien, wortelen, spinazie, sperziebonen, 
erwten, tuinbonen, pompoenen, pastinaak en in de categorie  ‘bijzondere 
Flevolandse producten’: augurken en zilveruitjes. 

Het bedrijf is gevestigd aan de Oudebosweg in Dronten en is al sinds het 
begin van het ontstaan van de Flevopolder actief. De Westerade heeft 
ongeveer 116 hectare grond met daarop Demeter gewassen. Om  je een  
beeld te geven, dat zijn 232 voetbalvelden naast elkaar. Daarnaast hebben 
ze ook nog eens 36 hectare hectare grond met biologische teelt.

Biologisch dynamisch boeren

Demeter is het certificeringssysteem voor 
biologisch-dynamische landbouwbedrij-
ven. Hierbij ligt de focus op de gezondheid 
van de grond, ofwel: het in leven houden 
van de bodem. Daarnaast wordt ook 
gekeken naar het toepassen van een 
gesloten kringloop, biodiversiteit op het 
land en is het van belang dat men zich inzet 
voor een gevarieerd en levend landschap

De Westerade bereikt een gesloten kring-
loop door middel van het verbouwen van 
grasklaver. De grasklaver wordt vervolgens 
naar de buurman gebracht, een Demeter 
kippenboer. De kippenboer zorgt 
vervolgens voor mest, wat Sijbrand dan 
weer gebruikt op zijn land.

Naast dat biodynamisch boeren een 
intense bedrijfsvoering is, zorgt het ook 
voor de bewustwording van de grond en 
de producten die je teelt. Sijbrand ziet de 
overgang van biologisch naar Demeter als 
een investering in de toekomst. Door 
gebruik te maken van deze manier van 
boeren, zorgt men ervoor dat de grond 
steeds beter wordt én levert dit aan het 
einde van de dag veel gezondere 
producten op.

Flevolandse augurken

Wat de Westerade zo bijzonder maakt, zijn 
de Demeter augurken. Westra is het enige 
bedrijf in Nederland dat augurken met
Demeter certificering teelt. Sijbrand is 
vier jaar geleden begonnen met het 
verbouwen van de augurken. 

Dit is een erg arbeidsintensief 
product, omdat alle augurken met 
de hand geplukt worden.

Er zijn nog geen oogstmachines op 
de markt voor augurken. Westra 
heeft echter wel geïnvesteerd in een 
machine, waarbij het plukken enigs-
zins gemakkelijker gemaakt wordt. 
Het bedrijf heeft een machine van 21 
meter breed met daarin wiet bedden 
en een sorteerband. Op zo’n machi-
ne kunnen 20 tot 25 medewerkers 
liggen om de teelt te oogsten. 

Naast dat het oogsten van augurken 
met de hand gedaan wordt, moet 
men ook snel schakelen in de oogst. 
Met mooi weer kan een augurk in 
één dag wel twee tot drie keer zo 
groot worden! Het is dus van belang 
om dagelijks, soms meerdere keren 
per dag, de augurken te controleren.

Dit jaar is het allemaal iets anders 
gelopen dan gepland. Vanwege het 
coronavirus was het niet mogelijk 
om augurken te telen voor het be-
drijf. Het houden van anderhalve 
meter is niet aan te houden tijdens 
de oogst. Het oogsten van de au-
gurken gebeurt met de hand en 
wordt gedaan in een tijdsbestek van 
8 tot 10 weken. Normaal gesproken 
heeft Westra in de zomer 60 
mensen in dienst, waarvan 40 
medewerkers alleen al in de 
augurken staan. Er moest dus een 
nieuw plan gemaakt worden… 
en dat is gelukt! 
 



Zilveruitjes

Dit jaar heeft Westra voor het eerst zilver-
uien geteeld. Net als de augurk een uniek 
product in de Flevopolder. De moeilijk-
heidsgraad van het telen van de zilverui zit 
in het schoonhouden van het land. 
Zilveruien staan als een enorme deken op 
het land. Het product kent veel onkruid, 
maar door de zogenoemde ‘deken’ op het 
land is dit product lastig te schoffelen. 
Daarnaast brengt de teelt van zilveruien 
meer risico’s met zich mee, waaronder de 
ziektes in de grond. 

De arbeidsintensiteit zit bij de zilveruien in 
het wieden in plaats van bij de augurken 
in de oogst. Het oogsten van de zilveruien 
gebeurt machinaal en is met 3 uur klaar. 
Het moment tussen zaaien en oogsten 
duurt ongeveer 100 dagen. 

Al met al kan Sijbrand spreken van een 
succesvol eerste jaar! Er zit zeker een 
vervolg aan.  ‘Door je krachten te bunde-
len, versterk je elkaar,’ is de overtuiging 
van Westra. Sijbrand zet zich in voor de 
bewustwording van goede, gezonde 
producten. 

En dat kan allemaal in Flevoland! Met zijn 
bedrijf staat hij achter de visie van Flevour. 
Om te zorgen voor bewustwording in de 
Flevopolder. Want hoe bijzonder is dat…
zilveruitjes gewoon bij jou om de hoek!? 

Meer weten over De Westerade? 
Dat kan! Je kan het bedrijf van 
Sijbrand vinden op facebook en 
op de website van Nautilus. 

https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/De-westerade-403693076699830/
https://www.nautilusorganic.nl/cm-members/aalt-westra/


Martin Topper is de derde generatie binnen het duurzame familie
bedrijf. Opa Topper begon in 1962 met het akkerbouwbedrijf aan de 
Hondweg in Dronten. Met trots teelt Martin hier groentegewassen op de 
meest vruchtbare grond, de bodem van de zee. Martin heeft zelf 15 jaar in 
het onderwijs gewerkt. In 2005 liet hij het klaslokaal achter zich en staat 
hij sinds 2011 definitief aan het roer van het familiebedrijf onder de naam 
Zonneheerdt.

Zonneheerdt is zich gaan specialiseren in gekleurde penen. Naast de 
gekleurde penen verbouwd Martin ook gekleurde bieten, pastinaak, 
wortelpeterselie, suikerbieten en uien. Inmiddels telt het bedrijf zo’n 70 
hectare grond. In 2011 begon de eerste productie van de gekleurde peen op 
een externe locatie en in 2013 is Martin inhouse gaan telen. 

Gekleurde bieten

Martin Topper geeft aan dat de markt voor gekleurde peen en bieten kleiner 
is dan voor reguliere peen, paarse peen blijft een nicheproduct. Want zoals 
het gezegde zo mooi luidt: “wat een boer niet kent, dat eet hij niet”. Toch 
ziet Martin een enorme foodtrend sinds een paar jaar. Er worden meer 
gekleurde penen en bieten afgenomen, dit kan tevens komen doordat 
men meer groenten is gaan eten en dus ook heeft leren variëren. 

Zonneheerdt levert haar producten wereldwijd. De producten liggen bij 
Nederlandse en Duitse retailers, horeca, bij de foodservice in Frankrijk en 
de UK, bij distributeurs in Scandinavië, bij groentespeciaalzaken en zelfs in 
het Verre Oosten zijn de producten van Zonneheerdt te vinden. 
Zonneheerdt levert 80% aan de export en 20% van de producten direct aan 
bedrijven in Nederland. Martin zet zich in om de lokale afzet te vergroten 
door mede als bestuurslid van de vereniging FlevoFood de korte keten 
binnen Flevoland en Nederland op te zetten en te promoten.

Martin onderscheidt zich op de markt niet alleen met zijn gekleurde 
producten, maar ook met de uitstraling en kwaliteit van zijn producten. In 
2013 is het bedrijf begonnen met het sorteren, spoelen en verpakken van 
de producten. De gekleurde penen en bieten worden verkocht onder eigen 
label “Zonneheerdt”. De producten worden verpakt in 5 kilo kisten, gemaakt 
van gerecycled hout, afbreekbaar- karton en folie. Zonneheerdt is op deze 
manier meer dan een product. Het label staat voor authenticiteit en 
kwaliteit. 

Duurzame productie 

Zonneheerdt verwerkt haar producten op een duurzame manier. Volgens 
Martin is het zorgen voor de grond nummer één focus van een bedrijf. 
Wanneer de grond niet gezond is, kunnen de producten daarop niet goed 
groeien. Met deze duurzame kijk op de akkerbouw, kijkt Martin verder dan 
alleen zijn eigen generatie. De grond in de Flevopolder moet voor alle 
komende generatie gezond blijven, om zo de beste producten te telen.

Zonneheerdt slaat haar producten op in enorme koelingen. Hier kunnen de 
penen en bieten voor langere tijd bewaard worden. In augustus heeft het 
bedrijf de oogst van afgelopen november weggewerkt. Wanneer je de 
producten met grond eraan bewaard, blijven ze extra lang goed in een
koelcel van 0,5 graden. 

Het verhaal achter het product in de box

Product uit de box:  Gele bieten
Bedrijf: Zonneheerdt, akkerbouw bedrijf
Producent: Martin Topper



Wist je dat penen en bieten een tweejarige planten zijn? Het eerste jaar geeft 
het een wortel of een knol en het tweede jaar een mooie bloem. Zonneheerdt 
sorteert, spoelt en verpakt de producten zelf op de boerderij. Dat maakt het 
bedrijf van Martin ook zo bijzonder, je kan hier het proces van begin tot eind 
zien.
 

Samen gaan we voedselverspilling tegen! 

Tegenwoordig ontstaan er steeds meer initiatieven op de markt tegen 
voedselverspilling. Deze initiatieven sluiten aan bij de visie van Zonneheerdt. 
Hij vindt het mooi om te zien en doet er zelf ook alles aan om producten die 
er net wat anders uitzien, niet zomaar worden weggegooid. Ongeveer 30% 
van zijn jaar opbrengst van Zonneheerdt wordt verkocht als veevoer. Dit zijn 
producten die niet aan de vereiste vorm voldoen, deze zijn bijvoorbeeld krom 
gegroeid. Maar zo bracht Martin eerder al eens pastinaaksoep op de markt, 
van producten die hij niet kon verkopen en werkt hij samen met TWISTED om 
bijvoorbeeld jamms van zijn wortelen en bieten te laten maken.
 
Deze maand vind je de gele kroot in de box, ofwel een biet. De gele biet heeft 
een zacht zoete smaak en is ook rauw heerlijk. We weten inmiddels waar de 
paarse peen vandaan komt, maar hoe die gele bieten aan zijn kleur komen… 
dat is ons nog onbekend! Weet jij het antwoord op deze eeuwige mysterie? 
Laat het ons en Martin weten.

 
Meer weten over Zonneheerdt? Dat kan! Je kan het bedrijf van Martin vinden 
via de website of je kan een mail sturen naar topper@zonneheerdt.nl. Houdt 
ook de facebookpagina van Zonneheerdt in de gaten voor het laatste nieuws.

https://www.zonneheerdt.nl
https://www.facebook.com/zonneheerdt.dronten


Product uit de box:  Flevolandse zomerse bloemenhoning
Bedrijf: Flevohoning 
Imker: Leo Brons

Leo is een duurzame, biologische Imker in Flevoland. Leo houdt 
zich bezig met een echt ambachtelijk vak. Hij produceert en 
verkoopt meer dan 30 soorten heerlijke imkerhoning. Naast honing 
maakt Flevohoning ook verzorgingsproducten, bier en snoepjes. 
Flevohoning is een kleine imkerij met een netwerk van andere 
imkers die duurzaam imkeren. Flevohoning zet zich in voor eerlijke, 
duurzame producten en leveren op een transparante manier. 
Dit is ook de reden dat Flevohoning ervoor kiest om de verwerking 
van haar producten in eigen beheer te houden.

Flevohoning verkoopt haar producten aan duurzame bedrijven, hotels, 
gezondheidscentra en winkels. De consument kan de overheerlijke 
duurzame honingen aanschaffen op beurzen en boeren- en 
homemade-markten en op de warenmarkt op het stadhuisplein in 
Almere tegen over de New-Yorker. Naast dat Flevohoning haar 
eindproducten verkoopt, verhuren zij ook bijenvolken aan 
groentetelers, bloementelers en andere duurzame bedrijven.

De bijen van Leo staan zoveel mogelijk in beschermde natuurgebieden. 
De bijen worden gehouden in houten kasten, om te voorkomen dat er plastic 
in het natuurproduct terecht komt. 

Belangrijk detail: de producten van Flevohoning zijn niet tot nauwelijks 
bewerkt. Indien bewerking nodig is, dan zorgt Leo ervoor dat de bewerking van 
het product tot een minimum gebracht wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat 
de honing met de hand wordt afgevuld én er geen gebruik wordt gemaakt van 
verwarmde leidingen.
 
Leo heeft gemiddeld 25 bijenkasten per jaar in zijn bedrijf. Iedere bijenvolk telt 
ongeveer 60.0000 tot 80.000 bijen, het aantal is afhankelijk van het 
seizoen. In de zomer zijn er meer bijen, dan in de winter. In een bijenvolk leven 
werksters, darren en een koningin. In de zomer kan het aantal bijen oplopen 
naar 80.000, omdat dan de darren (mannetjes) zich toevoegen aan een volk. 

De honingbij leeft voornamelijk van nectar en stuifmeel. Naast het feit dat 
bijen een ontzettend lekker natuurproduct maken, hebben bijen ook een 
andere belangrijke functie in de natuur, namelijk: de bestuiving. Dankzij de 
bestuiving van honingbijen, neemt de productie gemiddeld met 30% toe.
Dit is een natuurlijke én gifvrije manier van werken. Wanneer de honingbij 
nectar uit de bloemen van een plant of boom haalt, blijft het stuifmeel 
tussen de haren van de bij. Tijdens het terugvliegen naar de kast, veegt zij de 
stuifmeelkorrels in de korfjes aan zijn poten. Dankzij de bestuiving kunnen er 
meer én betere vruchten groeien. Zo heeft de bij een dubbele functie.

 
Tijdens het imkeren draagt Leo beschermende kleding en maakt hij gebruikt 
van water in plaats van rook om de bijen te waarschuwen tijdens het openen 
van de kasten. Door het gebruik van water worden de vleugels van de bijen nat, 
op deze manier vliegen de bijen langzamer en steken ze dus veel minder snel. 
Vele andere imkers maken gebruik van rook om de bijen uit de buurt te houden. 
Leo gelooft in een zo natuurlijk mogelijke werkwijze. Want zeg nou zelf, rook in 
je honing? Dat smaakt toch helemaal niet lekker!

Het verhaal achter het product in de box



Meer weten over Flevohoning en de producten van Leo? Dat kan! Je kan 
de reis van bij naar product vinden via de website of je kan een mail sturen 
naar info@flevohoning.nl. Houdt ook de facebookpagina van Flevohoning 
in de gaten voor het laatste nieuws en de agenda met marktdata. Want 
Leo staat regelmatig op markten in Flevoland. 

Leer meer over het ambachtelijk imker proces van Leo 
Brons en bekijk onderstaande video via deze link

Wist je dat een honingbij altijd naar 1 soort gewas vliegt voor de nectar? 
Wanneer de bloemen van de plant of boom geen nectar meer produceert, 
vliegt de bij verder. Uit de vele verschillende soorten honing, zit deze maand 
de bloemenhoning in de Flevour box. Bloemenhoning is een bijzonder 
product omdat de smaak, geur en kleur afhankelijk is van het jaargetijden 
en waar de honing vandaan komt! De honingbijen van deze soort honing 
hebben de nectar bij een heerlijk bloemenveld gehaald.

Klik hier om te kijken

WIST JE DAT 
JE OOK EEN

SEIZOENSABONNEMENT
KUNT AFSLUITEN

DIE VOORDELIGER
IS DAN EEN LOSSE 

FLEVOUR BOX?

WWW.LOKAALVOEDSELFLEVOLAND.NL

https://www.flevohoning.nl
https://www.facebook.com/Flevohoning
https://www.youtube.com/watch?v=QHf8kaIuZCE
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


Product uit de box:  Perensap en pruimen jam
Bedrijf: Fruitbedrijf Vink
Producent: Cees Vink

Bij deze bijzondere fruitteler kun je de producten rechtstreeks 
van het land plukken! Kom dus langs en maak kennis met de 
verse appels, peren en bramen. Vanaf september kun je terecht 
in de pluktuin van Vink.

Vink Fruitboerderij is een familie fruitteeltbedrijf in Kraggenburg. 
Al 70 jaar houden zij zich bezig met het telen en verkopen van echt 
lekker fruit. Toen de polder droog is gelegd is de eerste generatie 
Vink op het bedrijf in Kraggenburg gekomen. Opa Vink verhuisde 
vanuit de Betuwe naar de Noordoostpolder. Nu staat Cees aan het 
roer van dit familiebedrijf. 

 

Een jongensdroom

Vanaf zijn jeugd wist Cees Vink dat hij fruitteler wilde worden. Hij liep altijd 
met zijn vader mee door de boomgaard. Hier werden hoofdzakelijk appels, 
peren, pruimen en kleinfruit geteeld. Het verkopen van deze producten in 
de boerderijwinkel, rechtstreeks aan de consument is altijd al een belangrijk 
onderdeel van het fruitbedrijf geweest. Smaak - het belangrijkste aspect van 
fruit - stond daarom altijd al centraal in de teelt en later ook in de 
verwerking. Ook de keuken waar het begin van de verwerking begon door 
de moeder van Cees, trok altijd al de aandacht van de jonge fruitteler. 
Het professioneel gaan verwerken van dit fruit tot jam, sauzen en sappen 
was daarom ook een logische stap voor de familie Vink.

Per jaar wordt er ongeveer 3 miljoen kilo fruit geoogst op de fruitboerderij. 
Dit jaar zal de opbrengst helaas een stuk minder zijn vanwege vorst, 
zonnebrand en hagelschade. Het blijft een natuurproduct en dus zullen 
risico’s altijd aanwezig zijn. Vink Fruitboerderij heeft in totaal 22 hectare 
grond, waar ze onder andere Jonagold, Elstar, Red Prince, Conference en 
Gieser Wildeman hebben. 

Normaal gesproken heeft het bedrijf 5 mensen in dienst, maar in het 
plukseizoen loopt het op naar 30 medewerkers. De appels en peren worden 
in de maanden september en oktober geoogst. Vink werkt het hele jaar naar 
deze oogst toe. In de maanden dat er niet geplukt wordt, is het bedrijf bezig 
met het onderhoud van de boomgaard en het verwerken van de oogst, want 
het verwerken van het fruit gebeurt het hele jaar rond.

 

Het verhaal achter het product in de box



Een ambachtelijk product

 In de boomgaard gebeurt veel handwerk. De bomen worden allemaal 
met de hand gesnoeid, de appels en peren worden met de hand 
geplukt, maar ook in de keuken worden alle jams en sauzen nog met de 
hand gemaakt. Elk potje jam wordt door Vink met de hand geschept. 
Je kan echt proeven dat het bedrijf veel aandacht heeft voor haar 
producten.

Vink Fruitboerderij is een gangbaar bedrijf zoals dat heet. Als echt 
familiebedrijf staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het bedrijf 
maakt in de fruitteelt veel gebruik van het biologisch evenwicht in de 
boomgaard door middel van natuurlijke bestrijding met andere 
insecten. Een gezonde boom geeft de lekkerste vruchten en van een 
gezonde boomgaard plukt de volgende generatie Vink ook weer de 
vruchten.

In de Flevour box vind je deze maand geen verse appels of peren, maar 
de huisgemaakte pruimenjam en het perensap van Vink. De jams en 
sauzen uit eigen keuken en de sappen gemaakt van eigen fruit worden 
verkocht onder het label Lekker Puur. Lekker Puur is het motto van Vink 
voor lekkere en gezonde producten. Het bedrijf maakt gebruik van 
de smaken uit de natuur, zonder poespas. De kracht van Vink is dat je 
vanaf het begin tot het eind het proces kan beleven. Naast de jams en 
sauzen, staan de appels, (stoof-)peren en pruimen uit de boomgaard 
centraal binnen het bedrijf.

De boerderijwinkel

De boerderijwinkel is 6 dagen per week geopend en rijkelijk gevuld 
met vers-, streek- en seizoensproducten. Tegenover de boerderijwinkel 
is een zelfpluktuin aangelegd waar je vanaf eind augustus (dus nu!)
 t/m eind oktober eigen appels en peren kan plukken.

Meer weten over Vink Fruitboerderij? Dat kan! Je kan het bedrijf van 
Cees vinden via de website of je kan een mail sturen naar
info@vinkfruitboerderij.nl. Houdt ook de facebookpagina van Vink 
Fruitboerderij in de gaten voor het laatste nieuws. 

https://www.vinkfruitboerderij.nl
https://www.facebook.com/FruitbedrijfVink


PROEF DE
SMAAK VAN

LEVOLAND Recepturen 
van Flevolandse smaakmaker



AVG-tje
met geblakerde spitskool

Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box

1 spitskool
600 gram Forza aardappelen

Andere ingrediënten

2 eetlepels koolzaadolie
200 gram boerenboter
2 handen walnoten
400 gram verse worst

In samenwerking 
met Eten van de 
Lelystadse Boer 
bereidde Flevolandse 
smaakmaker Sanne
Flantua dit recept voor 
je op de veldkeuken. 
Bekijk het filmpje 
via ons Youtube 
kanaal en klik hier!

Wil je weten waar je Flevolandse 
boter, walnoten en verse worst kunt 
kopen... kijk dan op de website 
lokaalvoedselflevoland.nl, waar bij 
‘koop lokaal’  alle adressen voor je 
verzameld zijn. 

RECEPTUUR 
De aardappelen kun je koken of roosteren in de oven. Wanneer je 
geroosterde aardappelen maakt, Verwarm de oven op 200 graden Celcius. 
Snijd vervolgens de aardappelen in kwartjes. Vet ze vervolgens in met 
koolzaadolie en bestrooi ze met wat zout. Doe de aardappelen in een 
voorverwarmde oven, ongeveer 20 minuten, tot ze gaar zijn. 

Snijd nu de spitskool door midden. Verhit de olie in een middelgrote 
koekenpan op middelhoog vuur en leg de gehalveerde kool met de gesneden 
kant naar onder in de pan. 

Bak de spitskool, zonder deze aan te raken of te verplaatsen 10 tot 15 
minuten, tot de onderkant mooi geblakerd is. Dit betekend dat het een 
beetje verschroeid is, de zwarte kleur is juist de bedoeling. Alleen de 
buitenste randjes. 

Wanneer dit de buitenkant een mooie zwarte kleur heeft, draai het vuur dan 
ietsje lager. Voeg de helft van de boter toe en schud de pan langzaam om de 
boter rondom en onder de kool te krijgen. 

Wanneer de boter gesmolten is en schuimt, til dan de koekenpan naar je toe 
en schep de boter over de kool met een lepel. Zorg dat het overal komt. Doe 
dit een halve minuut achter elkaar. Door dit te doen gaar je de boterkant van 
de spitskool met warme boter. 

Laat de kool nu 3 minuten verder bakken en herhaal de handeling dan 
minstens twee keer opnieuw. 

Als de boter in de pan te bruin wordt, voeg dan opnieuw een klontje boter 
toe. Prik met een breinaald of stalen satéprikker in de kern van de kool: is 
deze gaar? De pen moet er moeiteloos doorheen gaan. Is dat niet het geval, 
laat de kool dan nog even doorgaren.

Wanneer de spitskool gaar is, haal je deze voorzichtig uit de pan en leg deze 
op het serveerbord. Voeg nog wat boter toe in de pan en bak hierin kort de 
walnoten. Ganeer de spitskool met de boter en walnoten.

Bak ondertussen in een andere pan de verse worst. Wanneer deze gaar is, 
serveer dan de ingrediënten samen. Eet smakelijk! 

https://etenvandelelystadseboer.nl
https://etenvandelelystadseboer.nl
https://www.youtube.com/watch?v=iqCv6y9Q8Bs
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/koop-lokaal


Masala stoof 
met pannenkoeken

Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box

5 eieren
400 gram Forza aardappelen
2 teentjes knoflook
2 tomaten

Andere ingrediënten

250 gram bloem 
500 ml verse melk of water
2 eetlepels koolzaadoolie
400 ml warm water
400 gram sperziebonen
1 ui
2 bouillonblokjes
2 eetlepel Masala kruiden
1 eetlepel komijnzaad
1 Madame Jeanette peper uit de  
  kassen in Almere

750 gram kippendijen of andere 
groenten uit de box wanneer je een 
vegetarische stoof wilt bereiden.

Wil je weten waar je Flevolandse 
bloem,  melk, kip  en pepers kunt
kopen... kijk dan op de website 
lokaalvoedselflevoland.nl, waar bij 
‘koop lokaal’  alle adressen voor je 
verzameld zijn. 

RECEPTUUR 
Verwarm een pan en verhit de koolzaadolie. Laat de kipdijen heel en schroei 
deze in de pan aan. Wanneer de kip een mooie kleur heeft, voeg hier dan de 
knoflook en ui aan toe. Laat dit een paar minuten opstaan en verlaag het vuur. 
Voeg vervolgens de masala kruiden en komijnzaad aan toe. 

Snijd de tomaten grof en voeg deze aan de kip toe.

Pak 400 ml warm water en los hier het bouillonblokjes in op. Voeg deze 
vervolgens bij de rest en laat het geheel op laag vuur koken.

Schil ondertussen de aardappelen en snijd deze in grove stukken. Laat deze 
met de kip mee pruttelen. Ongeveer 45 minuten. 

Optioneel zou je de laatste 10 minuten de madame jeanette peper toe kunnen 
voegen. 

Geen zin om zelf de pannenkoeken 
te bakken of vind je rotivellen toch 
lekkerder? Haal deze dan bij een 
van de toko’s die Flevoland rijk is 
en haal hier 4 stuks rotivellen.
Verwarm deze zoals op de 
verpakking is aangegeven en 
serveer deze vervolgens bij de 
stoof.

Maak vervolgens het 
pannenkoekenbeslag door 250 
gram bloem, 500 ml melk of 
water,  1 ei en een snufje zout 
samen met mixen. Bak de 
pannenkoeken één voor één 
in een koekenpan.

Kook vervolgens 4 eieren 
naar wens, kort of lang. 

De sperziebonen kun je 
stomen. Wanneer je geen 
stoommandje hebt kun je deze 
even kort blanceren tot ze 
beetgaar zijn. Breng de 
sperziebonen op smaak 
met wat zout.

Serveer de pannenkoeken met 
de stoof en de sperziebonen. 
Eet smakelijk!

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/koop-lokaal


Gele Bieten 
carpaccio 

Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box

500 gram gele bieten 
Krop sla
120 gram honing

Andere ingrediënten

140 gram rode wijn azijn
440 gram olijfolie
50  gram walnotenolie
grof zeezout

Wil je weten waar je 
Flevolandse walnotenolie kunt 
kopen... kijk dan op de website 
lokaalvoedselflevoland.nl, waar 
bij ‘koop lokaal’ alle adressen 
voor je zijn verzameld. 

RECEPTUUR 
Mix de ingrediënten voor de vinaigrette in de blender tot een smeuïge massa en 
breng op smaak met een snuifje zout. Dit zijn de honing, rode wijnazijn en de 
walnotenolie. 

Maak de salade schoon en verspreid deze over 4 borden. 

Snijd de gele bieten flinterdun en verdeel ook deze over de borden, over de 
salade heen. Dresseer de vinaigrette over de bieten en breng het geheel op 
smaak met wat grof zeezout. 

Wist je dat de gele bieten van 
Zonneheerdt rauw ook enorm 
lekker zijn?! De bieten hebben 
van nature een licht zoete smaak 
en zitten daarnaast bomvol 
vitamines. De gele bieten van 
Martin lenen zich dan ook
uitstekend voor een zomers 
gerecht.

Polder tortilla
Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box

3 Forza aardappelen 
1 teentje knoflook
6 eieren

RECEPTUUR 
Verwarm de koolzaadolie in een koekenpan. Bak als eerste de uien aan, voor 
ongeveer 15 minuten. Voeg naar smaak zout en peper toe. 

Voeg vervolgens de knoflook en aardappel schijfjes toe. Bak nog 20 minuten op 
een laag vuur en schep ondertussen af en toe om.

Breek ondertussen de eieren in een grote kom, en roer ze met een vork, zodat 
ze nog wel wat structuur hebben. Schep het aardappel - ui mengsel bij de 
eieren. Laat dit 15 minuten staan, met een deksel op de kom.

Giet nog een beetje olie in de pan, en voeg het hele mengsel toe. Bak de tortilla 
15 minuten zonder roeren, met een deksel op de pan, op een medium vuur. De 
bovenkant moet droog worden. Af en toe de pan wat schudden om aanbakken 
te voorkomen. 

Pak een groot bord, zet ‘m op de koekenpan, en keer beide om zodat de tortilla 
omgekeerd op je bord ligt. Laat het terug in de pan glijden om de andere kant 
nog wat kleur te geven. Bak het daarvoor nog 5 minuten in de pan.
 
Stort op een bord, snijdt in punten. Eet smakelijk!

Serveertip:
Eet deze heerlijke polder tortilla met een frisse salade uit de box.

Andere ingrediënten

3 uien
1,5 dl  koolzaadolie
zout
peper

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/koop-lokaal


AFHAALPUNTEN 
FLEVOUR BOX

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

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

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

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

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!



HEB JIJ  DE 
FLEVOUR BOX 
VAN OKTOBER 
AL BESTELD? 

WWW.LOKAALVOEDSELFLEVOLAND.NL

De Flevour box

Vragen, opmerkingen of een klacht?

Vele malen dank!

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 ver-
eniging 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 Sven Benjamins voor de foto’s van de flevour box. 

Als laatste dank aan Eten van de Lelystadse Boer dat wij het kookfilmpje met 
Sanne Flantua mochten gebruiken en Geliefd fotografie voor de prachtige foto’s 
van de recepturen.

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.

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
https://www.instagram.com/flevournl/
https://twitter.com/flevournl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl
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