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Beste relatie,

De zon laat zich steeds meer zien, warme truien wisselen zich in voor luchtige shirtjes en buiten 
zijn de vogels aan het fluiten: het is lente!

Het lenteseizoen is fantastisch, de natuur ontwaakt zich en de wereld wordt weer stukje bij beetje 
groen. Eten wat de natuur biedt, dan eet je vers en voordelig. In de lente zet je dan witlof, radijsjes, 
asperges, haricots verts en tomaten op het menu.

Benieuwd naar wat onze partners dit seizoen te bieden hebben? Sla dan om en lees en beleef het 
nieuwe Maxivers magazine. 

Fijne lente!

Met vriendelijke groet,

Jos Kramer
Algemeen Directeur Maxivers
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INHOUD

MAXIVERS MAGAZINE is een uitgave van 
Maxivers BV. 

Oplage: digitaal verkrijgbaar. 
Informatie en reacties via: info@maxivers.nl
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MIEDEMA AGF



MIEDEMA AGF
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Vier het voorjaar

Voor Miedema AGF is het voorjaar een periode waar we met veel 
genoegdoening naar uit kijken. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en tal 

van producten zijn weer beschikbaar.

In deze editie van het Maxivers magazine hebben we ervoor gekozen om “de” 
voorjaarsprimeurgroente uit te lichten, de asperges.

De natuur speelt een leidende rol wanneer het seizoen begint en eindigt.

Tegenwoordig zijn er al Hollandse asperges in februari te verkrijgen van ver-
warmde kasgrond. Wij kiezen ervoor om hier niet in mee te gaan, de volle 

gronds asperges is echt een andere klasse en zo houden we ook het “echte” 
seizoen in ere. 



MIEDEMA AGF
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Hollandse witte asperges

Het seizoen start officieel op dinsdag 11 April en eindigt traditioneel op 
24 Juni (Sint Jan). Wij kopen de Hollandse witte asperges in op de veiling 
te Venlo. De Limburgse asperges staan bekend als de smaakvolste asper-

ges. Wij verkopen standaard twee sortering klassen. 

AA1: Deze asperges worden gesorteerd op 20 mm tot 28 mm dikte.
AAA1: Deze asperges worden gesorteerd op 28 mm tot 38 mm dikte.

Toepassingen    Smaakcombinaties
Koken            Lamsoren
Sous vide        Morilles
Roerbakken                    Daslook
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MIEDEMA AGF

Hollandse groene asperges

In tegenstelling tot de witte asperges 
groeien de groene asperges boven de 
grond.Een groene asperges hoef je niet 
te schillen. Groene asperges hebben een 
verfijnde diepe smaak.

Het seizoen van de Hollandse groene 
asperges loopt bijna gelijk aan die van de 
Hollandse witte asperges.

Toepassingen    
Blancheren
Stoven 
Roerbakken   

Smaakcombinatie
Sinaasappel
Hollandaise saus 
Sesam
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MIEDEMA AGF

Korenaarasperges

Korenaarasperges zijn dunne, sierlijke lichtgroene stengels 
van een hyacintachtige plant. De kop van korenaarasperges 

doet denken aan tarweaar. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden zijn het eigenlijk geen asperges.

Korenaarasperges zijn kort verkrijgbaar, het seizoen duurt 6 
tot 8 weken dit is in de maanden mei & Juni.

Ze hebben een nootachtige, fijne kruidige smaak.

Toepassingen    Smaakcombinaties
Kort stomen    Lamsoren
Blancheren    Noten
Roerbakken    Gerookte zalm
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Paarse asperges
De paarse asperges komen van origine uit Australië-Nieuw Zeeland, sinds 2007 
worden ze ook op kleine schaal in Nederland geteelt.
Wat de paarse asperge kenmerkt is dat ze geen bitterstoffen bevat en hoger sui-
kergehalte  t.o.v. de andere asperges.

Ze groeien evenals de groene asperges bovengronds. Het seizoen van de paarse 
asperges begint daarin tegen later, van eind mei begin Juni tot september.

Toepassingen  Smaakcombinaties
Rauw    Groene kruiden
Grillen    Olijfolie
BBQ    Paksoi
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MIEDEMA AGF



MIEDEMA AGF

Verse asperges?

Wil je zeker weten of de asperges écht vers zijn?  Rol de asperges tegen elkaar 
aan..Hoor je een piepend geluid? Dan zijn de asperges vers. Let ook goed op de 

stengels, de stelen van verse asperges zijn glanzend. Tot slot mag het snijvlak aan 
de onderzijde van de stengel niet ingedroogd zijn. 

Hoe waar je asperges?

Leg een vochtige (thee)doek op de asperges om ze zo vers te houden, verwerkt ze 
binnen drie dagen na binnenkomst.



TRENDS
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Een van de trends die niet 
mag missen in dit lijstje is 
plantaardig, duurzaam en 
transparant eten. Voorheen 
was dit iets exclusiefs, van-
af 2018 wordt dit meer ge-
woon en iets algemeens.

Hoe plantaardiger, hoe blijer de 
gasten in veel gevallen. Restau-
rants hoeven niet vegetarisch, 
vegan of flexitarisch te worden 
maar wel over gerechten met 
groente, fruit, algen, granen, 
etc. te beschikken om meer 
gasten te trekken. De restau-
rants die bovendien over ge-
rechten met 100% organische 
producten beschikken, zullen 
een extra stapje voor hebben.
De gezonde trend heeft ook in-
vloed op de klassieke eettijden.

Vaker per dag kleinere por-
ties eten, wordt steeds popu-
lairder. Waardoor het schema 
van ontbijt, lunch en diner nu 
ook een vierde maaltijd om-
vat die tussen het ontbijt en 
de lunch kan plaatsvinden of 
tussen de lunch en het diner.

Ook insecten kunnen toege-
voegd worden aan de menu-
kaart. Deze trend ontstaat door 
de behoefte van alternatieven 
voor eiwitbronnen en ande-
re voedingstoffen dan die van 
de traditionele vleesgerech-
ten. Ook doordat de consu-
menten steeds vaker nieuwe 
dingen willen proberen, wor-
den gerechten met insecten 
steeds vaker serieus geno-
men in de algemene horeca.

Wat betreft vleesgerechten, 
zullen de gerechten met pluim-
vee en traaggroeiende dieren 
toenemen, waarvan de pro-
ductie gebaseerd is op min-
der agressieve processen.

Het creatieve gebruik van res-
ten en het toepassen van 
trashcooking zal ook zeer ge-
waardeerd worden door gas-
ten. Daarom is het belangrijk 
om niet alleen natuurlijker te 
zijn maar ook over plannen 
voor energiebesparing, afval-
beperking en milieuvriendelijk-
heid te beschikken en tevens 
sociaal verantwoordelijk te zijn.
Ook het met de hand ge-
maakt servies van kera-
miek, hout, klei en natuurlij-
ke materialen zullen in zijn.



KWEKER’S KERST

MAXIVERS MAGAZINE                                    14

VAN GILS SWEET CREATIONS

Spuit-
zak Bav. 
Chocolade 
Bavarois



VAN GILS SWEET CREATIONS
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Van Gils Sweet Creations

Van Gils Sweet Creations is al meer dan 
40 jaar dè innovatieve dessertspecialist 
die volledig is ingericht om de professio-
nele keuken in binnen- en buitenland te 
bedienen. 

Door onze jarenlange doorontwikkeling 
op het gebied van kwaliteit, duurzaam-
heid en innovatie kunt u putten uit een 
breed assortiment van meer dan 300 
verschillende ambachtelijke producten 
uit o.a. mousse, ijs, bavarois & speci-
ale themadesserts en special needs in 
diverse verpakkingen en variaties. 

Daarnaast beschikken wij over een 
eigen R&D afdeling en ondersteunt onze 
ervaren buitendienst u met het juiste 
advies en de laatste trends uit de markt. 
Wat dit voor u betekent is dat wij uw 
specifieke klantvraag omzetten naar 
onderscheidende concepten.
Wij hebben o.a. een assortiment mini 
glaasjes die een mooie aanvulling zijn 
voor uw buffet, tevens hebben wij kant 
en klare spuitzakken met bavarois, wij 
leveren de basis, U maakt er een mooi 
creatief dessert van.



VAN GILS SWEET CREATIONS
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Met ons IFS-certificaat zijn voedselveiligheid en up to date 
productspecificaties vanzelfsprekend.

mini 
cassata 
roomijs



VAN GILS SWEET CREATIONS

MAXIVERS MAGAZINE                                    17

 mini  glaasje kokos - mango bavarois mini  glaasje pistache - kersen-
bavarois

 mini  glaasje banaan - chocola 
bavarois 

 mini  glaasje cheesecake - aardbei 
bavarois



VAN GILS SWEET CREATIONS
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 Tartufo 
roomijs 
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LISA’S CHOICE
delicious glutenfree

Granola



Delicious Granola
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Glutenvrij, lactosevrij & vegan
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Lisa’s Choice is ontstaan door de glu-
ten-intolerantie van één van onze 
dochters. Zelf zijn wij erg van het ge-
zond en lekker eten. Wij vonden het 
aanbod glutenvrij in Nederland sma-
keloos en vol E-nummers en additie-
ven. Geen producten waar ik blij van 
werd, laat staan dat ik het zelf zou eten.

Samen met een voedingsdeskundige en 
een biologische bakker ben ik een beschei-
den biologische meellijn op gaan zetten 
met de naam Lisa’s Choice. Inmiddels heb-
ben we ruim 70 verschillende biologische 
producten, zowel DKW als DV. Iedereen die 
onze producten proeft wordt fan. We zijn 

inmiddels bij meerdere winkels en groot-
handels te koop, waar we erg blij mee zijn. 

De vraag naar lekker glutenvrij eten stijgt 
snel. Mensen die glutenvrij moeten of wil-
len eten willen naast kwaliteit ook een lek-
kere smaak en een product dat rekening 
houdt met vezels, zout en suikergehaltes. 
Omdat Lisa’s Choice ons eigen merk is, 
kunnen we snel bijsturen.Gunnen jullie je 
klanten/gasten ook een (h)eerlijk assorti-
ment biologische glutenvrije producten? 
Neem voor meer informatie contact op 
met Maxivers voor verkoopinformatie
Voor productinformatie kunt u con-
tact opnemen met order@lisaschoice.nl 

LISA’S CHOICE



Ingrediënten 
• 5 sneetjes Lisa’s Choice witbrood 

(zonder korst)
• 100 g bevroren blauwe 
bessen
• 150 g cream cheese
• 80 g suiker 
• 2 eieren
• 1 tl vanilla extract
• 1 kopje melk(of melk 
vervanger, havermout, 

kokos, 
aman-

del, lac-
tos-vrije 

melk)

Recept: Edith’s bread

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180ºC. 
Plaats de gesneden witte broodjes 
in een platte ovenschaal. Verdeel 
de blauwe bessen hierover. Klop 
de cream cheese, suiker, eieren en 
vanille extract in een middelgrote 
kom met een elektrische mixer tot 
het goed gemengd is. Voeg gelei-
delijk melk toe, en klop goed na 
iedere toevoeging. Giet dit gelijk-
matig over de sneetjes brood. Laat 
dit voor 20 minuten staan, of laat 
het ‘s nachts weken.

Bak op 180°C in 35-40 minuten, 
tot het brood gaar en goudbruin 
is. Als de bovenkant van het brood 
te bruin wordt, kun je er de laatste 
10 minuten folie overheen doen. 

Bestrooi het brood met poedersui-
ker en serveer het warm.

Benodigdheden

• Platte ovenschaal
• Middelgrote kom
• Mixer
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LISA’S CHOICE
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Salted Caramel vegan Raw choc- chia vegan

Cherry vegan Strawberry veganLemon matcha vegan

Delicious vegan & gluten free

Vegan Chocolade



Glutenfree Business Development
Edith Goossens, CGO Chief Glutenfree Offcer

E: info@lisaschoice.nl
M: 06 21 80 20 21

Url: www.lisaschoiceglutenfree.com



Vooruit met de polderbok
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Vooruit met de 
Polderbok!
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Vooruit met de polderbok

In Nederland is er al jaren een geitenprobleem. 
We drinken met zijn allen steeds meer geitenmelk en vooral geitenkaas 

wint aan populariteit. Om aan die vraag te kunnen voldoen, hebben boeren 
steeds meer geiten nodig. Net zoals een koe, geeft een geit pas melk 

nadat deze een lam heeft gekregen. De verwachting is dat er dit jaar 140.000 
lammeren geboren worden. De helft daarvan zijn geitjes: zij blijven leven en 

gaan later onder andere melk en kaas produceren. 70.000 nieuwe bokjes 
worden niet gebruikt. En daar wringt de schoen. 



Vooruit met de polderbok
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Voor geitenbokjes is weinig toekomst in Nederland. Tot zeven jaar geleden werden de meeste bokjes 
geëxporteerd naar Zuid-Europa, voornamelijk Spanje, waar ze wel gek zijn van geitenvlees. In 2011 werd 
er echter een wet aangenomen die bokkentransport langer dan twee uur verbood, waardoor de export 
grotendeels opdroogde. Sindsdien blijven geitenboeren met hun bokken zitten. De afgelopen jaren is er 

op alle fronten gezocht naar een oplossing, waarbij dierenwelzijn en waarde voor de boer de belangrijkste 
pijlers waren. Het bleek onmogelijk om de hele geitensector op één lijn te krijgen.



Een lokale oplossing
Het resultaat  van de veranderingen in de geitensector is dat de meeste bokken binnen een paar da-
gen na geboorte geëuthanaseerd worden. Het is een onpopulaire beslissing die de geitenboeren pijn 
doet, emotioneel maar ook financieel. Drie geitenboeren uit Flevoland en horecaslagerij Nice to Meat 
sloegen de handen ineen om het duurzame vlees van geitenbokjes op de kaart te zetten. Voor de boer 
is het een behoorlijke omslag; de bokjes nemen ruimte en tijd in beslag die ze anders alleen aan de 
geitjes zouden besteden en de bokjes moeten gevoerd worden. 

Polderbok op de kaart!
Horecaslagerij Nice to Meat neemt gegarandeerd alle bokjes af van Pronk en verkoopt deze onder de 
naam Polderbok. De afgelopen weken is het vlees door de eerste chef-koks op de kaart gezet.
Het vlees is mals, smaakvol en heeft karakter. Niet overheersend en zonder de penetrante smaak die 
veel mensen verwachten bij geitenvlees. Gasten bestellen het graag omdat ze iets nieuws willen pro-
beren, maar ook omdat ze bewust kiezen voor een duurzaam, Nederlands stukje vlees.

Jeroen Hoogsteder van Nice to Meat:
 “De vleesconsumptie neemt constant toe, maar met de bokjes die geboren worden, gebeurt vandaag 

de dag eigenlijk niks. Eigenlijk zijn die bokken een last voor de boer. Wij voelen als horecaslagerij de 
verantwoordelijkheid om met dit vlees aan de slag te gaan.”

Vooruit met de polderbok
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Vooruit met de polderbok
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Inmiddels hebben 
enkele Michelin ster-
ren restaurants de pol-
derbok op hun kaart 
gezet.“Het is de gasten 
nog niet heel erg be-
kend, dus het is aan ons 
om te laten zien wat je 
er allemaal mee kan en 
hoe lekker Polderbok 
kan zijn”, aldus één van 
de restaurants.
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ARLA
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Graag introduceren wij u onze nieuwe 100% recyclebare verpakking van Arla Biolo-
gisch. Van de verpakking is een plastic laag afgegaan waardoor deze nu bestaat uit 
100% ongebleekt, bruin karton. Ook heeft de verpakking een duurzame dop gekre-
gen. Door deze veranderingen is de verpakking klimaat neutraal geworden, wordt er 
12.000 kilo minder verpakkingsmateriaal per jaar gebruikt en wordt er 272 ton min-
der CO2-uitstoot veroorzaakt.



ARLA

Wanneer u duurzame 
bonen gebruikt voor uw 
koffie, verwacht de consu-
ment ook dat u duurzame, 
biologische melk gebruikt 
voor in de koffie. Daarom 
is de biologische melk 
van Arla met onze natuur 
vriendelijkste verpakking 
ooit een geschikte keuze.

Arla Biologische melk is 
lekker romig. Enerzijds 
komt dit doordat de eiwit/
vet verhouding iets anders 
is dan bij gewone melk. 
Het eiwit gehalte in bio-
logische melk is wat lager. 
Daarnaast verwerken wij 
de melk op een andere 
manier, namelijk hoog 
gepasteuriseerd. Dit zorgt 
er ook voor dat Arla biolo-
gische melk betere schuim 
eigenschappen heeft en 
dus perfect is cappuccino 
mee te maken!
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Wilt u geen actiepost ontvangen? Bel tijdens kantooruren: 020 - 2050599.


