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Beste relatie,

De blaadjes vallen van de bomen, de temperatuur neemt af en de eerste pepernoten liggen in 
de winkels: het is herfst! Deze editie van het magazine staat in het teken van herfst. Een prachtig 
seizoen met heerlijke seizoensproducten. Wij hopen u te inspireren met typische herfst producten 
van onze leveranciers..

Fijne herfstperiode toegewenst 

Met vriendelijke groet,

Maxivers

Jos Kramer
Algemeen Directeur
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MAXIVERS MAGAZINE is een uitgave van 
Maxivers BV. 

Oplage: digitaal verkrijgbaar. 
Informatie en reacties via: info@maxivers.nl
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Algemeen Directeur: Jos Kramer
Redactie & Ontwerp: Renee Bekker

REALISATIE:

Met dank aan: 
Miedema AGF, Nice to meat, Maxivers kaas & 
zuivel, Fruity line, W&G

Beeld:
pexels, pixabay, eigen materiaal
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W&G



W&G
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Wilde herfst en winter
Het wildseizoen en daarmee samengaand de herfst en winter, is voor de poelier
de mooiste periode van het jaar. Het officiële jachtseizoen start op 15 oktober,

maar er is dan al volop hert, wildzwijn, duif, patrijs en eend aanwezig. Wild heeft
al het goede in zich; het heeft vrij in de natuur geleefd en zelf het eten bij elkaar

gescharreld. De smaak is bovendien uniek. Elk soort wild heeft een eigen speciale
smaak en manier van bereiden.
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W&G

Groot assortiment producten
Wij zijn er trots op om met deze mooie producten te mo-
gen werken. Het aantal soorten wild is misschien minder 
geworden, maar het aantal verschillende wildproducten 
is juist uitgebreid. Het assortiment wild en wildproducten 
was nog nooit zo breed als nu. De gerechten zijn ver-
nieuwd,minder zwaar, en hebben vooral pure smaken. Het 
zijn echt gerechten van nu!

We willen eerlijk vlees, heerlijke smaken, goede bereidin-
gen en verse producten! Onze specialisten zijn hier dage-
lijks mee bezig. Een goede selectie en bewerking van het 
wild is belangrijk voor het beste resultaat. We zijn trots
op de gerechten die de laatste jaren zijn ontwikkeld, zoals 
onze smakelijke pulled wild zwijn en mooie amuses.

Wild vanuit onze achtertuin
Een groot deel van ons wild is afkomstig van de Veluwe! 
Dit is heel erg mooi vlees, goed bestorven en smaakvol. 
Van het verse wild is de Hollandse haas één van onze 
specialiteiten. Het is een puur product. De achterbouten 
van de Hollandse haas zijn dan ook zeer bijzonder. Met 
name de goede selectie van de haas en het op smaak laten 
komen van de Hollandse haas is belangrijk. Wij hebben als 
doel het wild toegankelijker te maken voor iedereen. Dit 
vindt u terug in het assortiment wild en wildgerechten die 
iedereen lekker vindt. Heerlijke zachte fazantenborst, paté, 
wildstoofgerechten, gerookte wildham of heerlijke malse 
wildbiefstukjes. De wildstand is momenteel goed en er is 
voldoende aanvoer.

Wild voor iedereen
Wilt u advies voor uw wild menu of de wildkaart? Vraag 
het onze specialisten! Wij staan graag voor u klaar. Wilt u 
iets proeven? Laat het ons weten! Veel succes en een goed 
wildseizoen toegewenst! 
Culinaire groet, W&G Brinkhorst



W&G

Herten sot L’y laisse
(Artikelnummer 95212)

Heerlijk zacht van de bout. Zo is onze nieuw 
ontwikkelde herten sot l’y laisse. Leuk om te weten 
dat sot l’y laisse komt van hoederhaas: de smakelij-
ke rugfiletjes op het karkas van de kip. Kipliefheb-
ber Napoleon vond het onbegrijpelijk dat zijn kok 
juist die medaillons weggooide: “Een zot  die deze 
stukjes vlees laat zitten!”



W&G

Hazenpeperkroket
(Artikelnummer 495112)
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YOUNG PROFESSIONALS

‘WIJ KRIJGEN VEEL VERANT-
WOORDELIJKHEID’ 
NIEUW! Kijkje achter de schermen bij 
Maxivers Kaas & Zuivel. In deze editie zijn de 
young  professionals  aan de beurt: de ope-
rationele ploeg. Dagelijks zorgt deze ploeg 
ervoor dat de orders voor de klanten van 
Maxivers klaarstaan . Ze zijn de jongste 
van de organisatie. Maar wie zijn deze jon-
gens? In dit portret een uniek kijkje achter 
de schermen bij Maxivers Kaas & Zuivel.

Maak kennis met Dion de Boer, Brian Hoeke en 
Sandro Kramer. Dit zijn de young profesionals 
van Maxivers. Hun werkzaamheden bestaan 
uit orderpicken, inruimen van goederen en het 
leveren van bestellingen. Dit houdt in dat zij 
verantwoordelijk zijn voor het hele pro-
ces nadat de klant een bestelling plaatst.  

Wat houdt jullie werk in?
Brian: Dion zorgt dat alle bestellingen de 
avond ervoor al klaar staan. Ik kom om 7 uur 
s’ ochtens aan, dan zorg ik dat alle produc-
ten worden ingeladen en dan rijd ik ze weg 
naar de klant.  Vaak in de middag houden we 
ons bezig met nabestellingen. Dit betekent 
dat als de klant iets vergeten is te bestellen, 

zorgen wij dat het product zo snel bij de klant 
terecht komt. Dat is de service die wij leveren. 
Sandro: die sturing komt vanuit de binnendienst, 
zij melden welke klant en hoe laat het geleverd 
moet worden. We zorgen altijd dat dit op tijd is. 
Overdag bestel ik producten op de inkoopafde-
ling, controleer ik de voorraad en vul deze ook 
aan voor de orderpickers. HACCP is ook een da-
gelijkse taak waar ik verantwoordelijk voor ben.

De producten naleveren als er iets mist ,is dat 
echt de kracht van Maxivers? 
Sandro: ja, een van de krachten waar wij voor 
staan. Wij zullen nooit extra kosten daarvoor 
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YOUNG PROFESSIONALS

‘LACHEN DOEN WE MET ANITA VAN DE BINNENDIENST ’
berekenen. 
Sandro: maar we hebben meer 
krachten hoor haha, vooral klant-
contact ook, wij informeren de bin-
nendienst als er manco’s zijn zodat 
zij de klant kunnen bellen voor een 
alternatief. Maar we streven naar 
een 100% volledige levering.

Wat vinden jullie het leukste aan 
deze baan?
Dion/Sandro/Brian: wij worden 
wel echt vrij gelaten. Dit is onze 
ruimte en daar binnen mogen we 
alles zelf regelen. We hebben  een 
eigen verantwoordelijkheid en 
daardoor ook de ruimte onszelf te 
ontwikkelen. Natuurlijk hebben we 
een taak, en die moet volbracht 
worden, maar hoe dat  gebeurt is 
aan ons.
Sandro: het moet wel écht gebeu-
ren en dat gevoel hebben we 
allemaal hier. Binnen Maxivers 
denken we daar allemaal hetzelfde 
over. En dat is onze kracht, om alle-
maal vanuit dezelfde gedachten te 
werken. 

Jullie worden dus echt vrijgela-
ten?
Sandro: ja, en dat komt mede 
omdat we echt een familiebe-
drijf zijn. We vertrouwen elkaar 
volledig, zowel de mensen in de 
binnendienst als in de buiten-
dienst. 

Brian: de sfeer binnen Maxi-
vers is heel goed. Dat maakt het 
werken leuk.
Dion: ja, we hebben heel goed 
contact met iedereen. Bijvoor-
beeld Anita van de binnen-
dienst, daar kunnen we ontzet-
tend mee lachen. We zijn een 
hecht team,  het gaat goed, en 



YOUNG PROFESSIONALS

er is zeker een goede sfeer. Een echte fami-
lieband. Ook al is niet iedereen familie van 
elkaar. 
Sandro: een goede werksfeer vind ik ook heel 
belangrijk. Dan doe ik mijn best voor een an-
der. We zijn echt een team en dat teamge-
voel voelt iedereen heel sterk. De afdelingen 
werken nauw met elkaar samen en naast 
hard werken is er zeker tijd voor humor.
Brian: het is wel goed als je voor elkaar iets 
over hebt en dat is heel sterk bij Maxivers. 

Hoe zien jullie je toekomst?
Dion: Maxivers blijft doorgoeien, dus zie ik 
mijzelf hier wel doorontwikkelen. Dat zie ik 
zeker wel zitten.
Sandro: ja, het zit wel in onze familie, het 
werken bij een groothandel in levensmidde-
len ,dus dat zie ik mezelf wel blijven doen. 
Mijn opa heeft bijvoorbeeld ook een groot-
handel gehad. 
Brian: ik zie mezelf voorlopig hier wel werken 
ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. 
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MIEDEMA AGF
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MIEDEMA AGF

Voor Miedema AGF is de herfst een 
schitterend seizoen. Veel mooie produc-
ten maken hun intreden,  zoals de duind-
oornbessen, spruiten, Bloemendaalse 
gele kool, goudrenetten en ga zo maar 
door. 

De herfst wordt vaak geassocieerd met 
wilde paddenstoelen, maar niet voor 
iedereen is het duidelijk welke soort 
wanneer verkrijgbaar is. Miedema AGF 
heeft daarom samen met hun padden-
stoelenleverancier een kalender opge-
steld. In deze kalender staan de meest 
verhandelde wilde paddenstoelen en de 
beschikbare maanden hiervan. 

Voor wie wilde paddenstoelen bewerkt 
gebruikt - zoals zege konfijt, gedroogd of 
bouillon van trekken - is het raadzaam de 
paddenstoelen in tijden dat ze gunstig in 
prijs zijn, in te kopen.Wilde paddenstoe-
len kunnen erg fluctueren in prijs. Facto-
ren zoals het weer en vraag en aanbod 
spelen hierin een leidende rol. Je vindt 
de kalender HIER

Een culinaire herfst toegewenst namens 
het Miedema AGF team.
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MIEDEMA AGF



Cepes

MIEDEMA AGF



Miedema levert alle 
producten op maat. Ter land, 
voor de zeevaart en in het lucht-
ruim.
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Fruity Line

Fruity Line is producent van versgeperste premi-
um fruit- en groentesappen en smoothies in Eu-
ropa. Wij leveren concepten voor (air)catering, 
horecagroothandels, foodservice, out of home 
en de georganiseerde retail. De premium sap-
pen bestaan uit vers fruit en groenten, voorzien 
van het GlobalGap-certificaat. Door de unieke 
cold-press techniek blijven de fruit- en groente-
sappen vers. Vitamines, voedingsstoffen en de 
pure smaak van vers blijven optimaal bewaard. 
Door de innovatieve hogedruk-conserverings-
methode garanderen we u een optimale vers-
beleving, langere houdbaarheid en maximale 
voedselveiligheid. De premium sappen voldoen 
aan de hoogste kwaliteitseisen.

Ons uitgebreide assortiment bevat innovatieve 
fruit- en groentesappen en smoothies, detox en 
cleanse kuren, fruit met waters en functionele 
sappen met kurkuma , gember en aloe vera.

Fruity Line produceert onder  private label als 
haar eigen merk. U vindt bij ons verrassende 
convenience-concepten met de unieke hoge-
druk-conserveringsmethode. De premium sap-
pen zijn te verkrijgen in flessen variërend van 
125 ml tot 2 liter en diverse grootverpakkingen.



Hogedruk technologie 
HPP (High Pressure Processing) is een milde conserveringstechniek. De afgevulde flessen worden 
in de kokers van de machine geplaatst. De machine wordt daarna hermetisch afgesloten. Vervol-
gens wordt de koudwaterdruk opgebouwd tot maximaal 6.000 bar. Door deze hogedruk-conser-
vering worden gisten en bacteriën geëlimineerd zonder afbreuk aan de verse smaak, vitamines 

en voedingswaarde. De receptuur bepaalt de druk en de behandeltijd in de machine.

De hogedrukmethode brengt vele voordelen met zich mee:

• De ultraverse smaak blijft de gehele termijn behouden
• Zorgt voor optimaal behoud van vitaminen, voedingsstoffen en smaak
• De koudgeperste premium sappen blijven ‘raw’
• Het product voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen
• Het sap heeft gemiddeld een zeven keer langere houdbaarheid dan home made sappen
• Er vindt geen verhitting plaats
• Biedt meer salesmogelijkheden
• Biedt mogelijkheden tot innovatie
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NICE TO MEAT
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NICE TO MEAT
THE DUKE OF BERKSHIRE
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NICE TO MEAT

Als u op culinair topniveau werkt, moet elk vleesgerecht voor uw gasten een bij-
zondere culinaire ervaring zijn. Dat doel bepaalt uw keuze. Nice to Meat maakt het 
u daarbij gemakkelijk met culinaire kwaliteitsproducten die precies zijn afgestemd 

op uw keuzecriteria. Zoals vlees van het The Duke of Berkshire-varken:

-een unieke smaak, kleur, malsheid en sappigheid;
- diervriendelijk en stressvrij opgevoed;
- in het oog springende kwaliteit;
- kwalitatieve innovatie;
- vlees in de beste van oorsprong Britse traditie;
- een koninklijk assortiment;
- volledig conform IFS Higher Level normen.



NICE TO MEAT
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VARKENSVLEES MET EEN UNIEKE SMAAK, KLEUR EN SAPPIGHEID
Het vlees van het Duke of Berkshire-varken valt op door de donkere kleur en de specifieke marmering die 
de unieke sappigheid en de malsheid van het vlees al op het eerste gezicht verraadt. Dit is varkensvlees op 
zijn best. Een andere opvallende eigenschap van het vlees is de bijzondere, zoete smaak. Het vlees dankt 

zijn bijzondere eigenschappen aan een hoge pH-waarde, een fijnere en kortere spiervezelstructuur
en het hoge vetgehalte. De hoge eind pH-waarde zorgt voor een goede vochtretentie, zodat het vlees bij 

het bakken nauwelijks krimpt en er bij het versnijden geen tot weinig sappen vrijkomen. Zelfs als het vlees 
meerdere dagen in de koeling ligt, verliest het vrijwel geen vocht.



DIERVRIENDELIJK EN STRESSVRIJ OPGEVOED
De Berkshire-varkens worden zo diervriendelijk mogelijk grootgebracht en ontwikkelen zich 

onder de gezondste omstandigheden. Berkshire-zeugen werpen slechts vijf tot zes biggen, dat 
is slechts de helft van wat gebruikelijk is bij andere rassen. De dieren hebben veel bewegings-
vrijheid en worden vegetarisch gevoed met een zorgvuldig samengesteld mengsel van diverse 
granen en appels. Op dit dieet groeien ze op tot volwassen dieren met een sterkere bouw dan 
het doorsnee varken. Vanaf de geboorte tot het moment dat ze 120 à 130 kilo wegen verblij-
ven de dieren in hun vertrouwde omgeving op hetzelfde bedrijf. Ze komen dus niet in contact
met andere dieren zodat ziektekiemen geen kans krijgen en antibiotica vrijwel overbodig is. 
Preventief antibiotica toe dienen is in de wereld waar het Berkshire-varken opgroeit dan ook

een onbekend fenomeen.

NICE TO MEAT
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NICE TO MEAT
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EEN KONINKLIJK ASSORTIMENT
De kwaliteit van het vlees van het Berkshire-varken werd van oudsher ook zeer 

op prijs gesteld aan het Britse hof. De Britse koninklijke familie beschikte op 
Windsor Castle jarenlang over haar eigen kudde Dukes of Berkshire. De verruk-
kelijke smaak en de ongeëvenaarde ‘beet’ van de diverse delen van dit varken 
behoren waarschijnlijk tot de best bewaarde geheimen uit de traditionele keu-

ken van het Verenigd Koninkrijk. Voor uw keuken biedt ons assortim



Wilt u geen actiepost ontvangen? Bel tijdens kantooruren: 020 - 2050599.


