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Beste relatie,

Het mag dan nog wel koud zijn, de lente staat echt voor de deur! Op 20 maart mag het kalender-
blaadje om want dan is de lente begonnen. Een nieuw seizoen betekent nieuwe groente en fruit. 
De laatste wintergroente worden verkocht en het wordt tijd voor nieuwe producen! Proef de lente 
met de heerlijke producten die wij aanbieden samen met onze partners. 

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Jos Kramer

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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INHOUD

Donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt, houd de website in de gaten. FOODSESSIES.NL

4 X PER JAAR 

samen aan tafel

PRAKTISCHE 
WORKSHOPS
Vegan op uw kaart

INNOVATIEVE
SPREKERS

BIJZONDERE 
PRODUCTLANCERINGEN

INSPIRERENDE 
MASTERCLASSES

Wat gaan we drinken? 
Terraskaart 2019

ONTBIJT
EN NETWERKSESSIES

De bezorgrevolutie
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MiniVers
MiniVers is een begrip als het gaat om online boodschappen. Deze boodschappen 
bezorgen wij vers en voordelig bij u. Bij MiniVers gaat het natuurlijk om méér dan 
boodschappen alleen. Een van onze sleutelwoorden is ontzorgen. Hier zet ons 
team zich dagelijks voor in. 

We zijn gespecialiseerd in het leveren van een volledig supermarktassortiment 
(vers, diepvries, houdbaar en non-food), aangevuld met ambachtelijk bereide 
convenience food van kwaliteit, gegaard en rauw geportioneerd vlees van 
slagerskwaliteit, non-food en foodservice artikelen voor grootverbruik. 
 

Samenwerkingsmodel
Ons samenwerkingsmodel is uniek in onze branche. Deze samenwerking is 
gebaseerd op alle onderdelen die klanten belangrijk vinden en waarmee MiniVers 
hen kan ondersteunen en ontzorgen. In de diensten die wij aanbieden om deze 
samenwerking te optimaliseren, heeft MiniVers in de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan. Deze ervaring is omgezet in specialistische kennis en uitwerking in de 
praktijk. Daarmee biedt MiniVers een dienst die aan al uw wensen voldoet.

Leveringen
De juiste bestelling bezorgd krijgen op de juiste dag en tijd. Wij snappen dat 
dit voor u uitermate belangrijk is. Daarom levert  MiniVers altijd op het door u 
gewenste moment de juiste bestelling. U geeft aan welke vaste leverdagen en 
-tijden het beste uitkomen. Wij passen onze bezorging hierop aan.

ICT
MiniVers heeft als doel meer te zijn dan een online supermarkt en 
boodschappendienst. Daarom hebben wij geïnvesteerd in software die onze 
klanten helpt en ontzorgt. Naast een gemakkelijke en overzichtelijke webshop, 
hebben wij een budgetmodule toegevoegd die u bij het bestellen helpt het 
jaarbudget te monitoren en te bewaken. Tevens zijn er ICT-koppelingen 
beschikbaar voor uw inkoopsysteem en financiële administratie.

Support
Ontzorgen betekent ook dat we voor u klaar staan bij vragen of problemen. U 
kunt daarom bij ons terecht via telefoo of e-mail. Behalve zelf contact opnemen, 
ondersteunen wij u proactief.

Advies
Wij hebben ruime en lange ervaring in het leveren aan woonvoorzieningen. Met 
deze ervaring kunnen wij u adviseren in het efficiënt en makkelijk bestellen en 
inkopen van de boodschappen. Ook als u ondersteuning bij het koken voor grotere 
groepen of voedings- of dieetadviezen nodig heeft, dan kunt u bij ons terecht. 

Assortiment
Wij bieden onze klanten een compleet supermarktassortiment (vers, diepvries, 
houdbaar en non-food), aangevuld met een assortiment voor grootverbruik 
(foodservice en non-food) en/of convenience food. Als u specifieke producten 
wenst die wij nog niet leveren, dan kunt u met ons contact opnemen.
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Vers, voordelig en afgestemd op uw 
wensen.

MiniVers



Receptentool
Naast het leveren van standaardmaaltijden, heb
ben wij ook een nieuw concept ontwikkeld voor 
mensen die hun maaltijden graag zelf bereiden.  
In onze receptentool zijn diverse recepten toe
gevoegd die eenvoudig, gezond en lekker zijn. 
Juist voor de dagelijkse maaltijden, wanneer er 
geen tijd is om uren te kokkerellen of voor het  
bereiden van een simpele, maar kwalitatieve 
maaltijd. Binnen de receptentool kiest u een 
maaltijd, selecteert u de hoeveelheid eters en 
het bestellen is in een handomdraai gebeurd. 
Met de handige bereidingswijze die bij het re
cept staat, wordt het bereiden nog eenvoudiger.
 
Ons assortiment
Als kleinschalige zorginstelling of woongroep 

met kleinschalig wonen, kunt u bij MiniVers 
terecht voor een compleet assortiment artikelen 
dat u op uw afdeling gebruikt. We leveren een 
compleet assortiment dat tevens verkrijgbaar 
is bij supermarkten: vers, diepvries, DKW en 
nonfood. Dit hebben wij aangevuld met 
ambachtelijk bereide convenience food van 
kwaliteit, zoals onze maaltijdcomponenten 
en geportioneerde kantenklaarmaaltij
den. Daarmee zet u snel en gemakkelijk een 
verantwoorde maaltijd op tafel. Ook voorzien 
wij in gegaard en rauw geportioneerd vlees van 
slagerskwaliteit. Tot slot wordt ons assortiment 
nog aangevuld met nonfood en foodservice 
artikelen voor grootverbruik. MiniVers is dé 
supermarkt voor kleinschalige zorg, met het 
totaalassortiment dat u nodig heeft. 9





11



12



HIGH 
FIVE!

Dit zijn de top 5 producten voor het voorjaar en 
zomer van W&G Brinkhorst 

3 Een gegaarde paas-
rollade van een uit-
gebeende poularde 
en een vulling 
van farce en ei. 
Ca. 1800 gram 
Artikelnum-
mer: 
91890

4

2
Een XXL Kipspies (kip-
dijspies) gemarineerd 
met W&G huismarinade,  
op een robuste stok van 
50 cm, sous-vide bereid. 
Ca. 5 x 300 gram, Artikel-
nummer:  1591950

Een hele 
W&G roast 

gemarineerde 
kip en sous-vide 

bereid. Ca. 1150 gram 
Artikelnummer: 5910211

5
  

Een black 
angus sucade, hele 
sucade van black 
Angus rund, low & 
slow gegaard. Ca. 
2.000 gram 
Artikelnummer: 
932551

Voorjaarspaté 
met kwar-
tel mignon, 
ambachtelijk 

paté van kwartel 
met verse kruiden en

rozijnen. Ca. 300 gram 
Artikelnummer: 741
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Amsterdams familiebedrijf 

Ruim 28.000 producten

Cash & Cary in de buik van  
Amsterdam

Bezorgservice binnen 3 uur  

Vakspecialisten  

Maatschappelijk betrokken

Scherp geprijsd en  innova-
tief assortiment

15



Foodsessie
o.a. Masterclasses, product
demonstraties, inspiratie-
tours, workshopsen  
netwerkontbijten



Foodsessie
o.a. Masterclasses, product
demonstraties, inspiratie-
tours, workshopsen  
netwerkontbijten

Donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt, houd de website in de gaten. FOODSESSIES.NL
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samen aan tafel
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Recept: risotto met witte  
asperges en zalm

Bereiding
Schil de asperges met de schiller 
en snijd het harde uiteinde eraf. 
Snijd de asperges in stukjes van 
ca 2 cm, leg de kopjes apart. 
Snipper de ui en fruit aan in een 
pan. Voeg de risottorijst toe en 
schep er even doorheen. Blus 
dan af met een scheutje witte 
wijn. Als deze is opgenomen 
voeg je een soeplepel bouillon 
toe. Voeg ook de stukjes as-
perges toe behalve de kopjes. 
Wacht al roerend tot de bouil-
lon is opgenomen en voeg weer 
wat nieuwe toe. 

Schep na 5 minuten ook de 
kopjes van de asperges er door 
samen met de bosui in ringen. 
Blijf de bouillon herhalen tot de 
risotto gaar is, dit duurt in totaal 
ongeveer 20 a 25 minuten. De 
korrels mogen nog een lichte 
bite hebben. Het kan zijn dat 
de bouillon niet helemaal op 
is. Roer op het laatst de boter 
in stukjes en de kaas erdoor en 
laat smelten. Proef of de risotto 
goed op smaak is. Serveer de 
aspergerisotto met een handje 
rucola en wat gerookte zalm 
en garneer eventueel met wat 
extra bosui.

Benodigdheden
•    Dunschiller
• Pan

Ingrediënten 
• 300 gr risotto

• 500 gr witte asperges 
(ongeschild)

• 
• 30 gr boter
• 1 l warme 

groente-
bouillon

• 75 gr rucola
• scheutje witte 

wijn
• 3 bosuien
• 1 u

• 75 gr parme-
zaanse kaas

• 200 gr ge-
rookte zalm
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MIEDEMA AGF

Eetbare bloemen: culinair breed inzetbaar, kleurrijk & gezond!
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MIEDEMA AGF

Eetbare bloemen!
In het voorjaar verandert het gebruik van ingrediënten in de keuken. De zwaardere smaken worden 
vervangen door lichtere, frisse smaken en er komen er meer kleurrijke producten op de markt. Deze 
veranderingen hebben we ook nodig na een periode van korte dagen en weinig licht. Een productgroep 
die hier naadloos op aansluit en elk jaar meer gezien wordt zijn de eetbare bloemen. Eetbare bloemen 
hebben de functie in een gerecht om kleur en smaak eraan te geven. Miedema AGF werkt met een 
lokale teler samen, namelijk Kwekerij Ron te Vinkeveen. Hoewel Kwekerij Ron geen officieel biologisch 
label heeft, teelt hij al zijn bloemen op natuurlijke wijze. Dit wil zeggen dat de bloemen zonder gebruik 
te maken van bestrijdingsmiddelen of iets van die strekking geteeld worden in aarde welke met compost 
verrijkt wordt. Zelf benoemen we het graag als “Vitaal” geteeld, hierdoor blijven ze langer vers en zijn 
gezond. Dagelijks worden de bloemen met de hand geoogst en verpakt, zo bent u verzekerd van een 
dagvers product.

Welke bloemen kan je bij ons bestellen?
Violen, afrikaantjes, eetbare rozen, goudsbloemen, Oost Indisch kersbloem, borage bloemen & een eet-
bare bloemenmix. Daarnaast zijn er in het seizoen nog een hoop andere soorten verkrijgbaar.

Voor meer informatie & advies  kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer: 020 6220048 of 
via e-mail: info@miedema-agf.nl.



Eetbare Afrikaantjes
 Artikelnummer 7435

Borage bloemen
Artikelnummer 6024

Eetbare bloemenmix
Artikelnummer 7427
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Goudsbloem



Viool



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


