
Duurzame producten 

INSPIRATION PLUS
Inspiratie en ideeën met het assortiment van JAVA Foodservice.
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Beste culinaire professional
Voor JAVA Foodservice hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij 
een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. We willen als 
bedrijf namelijk gewoon netjes met de mensen en de omgeving omgaan, nu 
en met zorg voor de toekomst.

Visie op MVO
Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en bedrijfseconomisch rendement hand in hand, waarbij wij waarde creëren 
op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. In dat 
perspectief zien wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN 
als een vanzelfsprekend referentiekader om ons beleid rond uit te werken.

Werkwijze binnen JAVA Foodservice
Om dit alles in goede banen te leiden, hebben we een MVO-team opgericht 
met leden van verschillende afdelingen. Er is een actieplan opgesteld dat 
op regelmatige basis opgevolgd wordt tijdens onze bijeenkomsten. Dit team 
rapporteert alle resultaten en bevindingen aan de directie.

We werken rond 3 kernthema’s: 
» Mens: medewerkers, klanten, leveranciers, samenleving
» Milieu: CO2-uitstoot, energie, transport, afval
» Assortiment: duurzame en gezonde producten

Om dit laatste kernthema te visualiseren, delen we graag met u ons 
duurzame assortiment, gaande van fairtrade- over ASC- en MSC- tot bio-
gecertifieerde producten.

Kleine stappen …
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter een proces en geen 
eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de 
tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht 
naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm 
te geven. Liefst van al werken we met kleine stappen: vele kleine stappen  
maken dat we vlotter vooruitgeraken en dat iedereen binnen de onder- 
neming ook voelt wat er leeft en beweegt.

MVO in de hele organisatie
Dat MVO het thema is van JAVA ON THE ROAD, past helemaal in dit 
kader. Laat je inspireren door onze verschillende seminaries, workshops, 
infostanden etc. want MVO uitdragen kunnen wij niet alleen, dat is de taak 
van ons allen.

Veel plezier  
en een prachtige toekomst!

Els Stulens
Hoofd QSHE* en voorzitter MVO-team.

*Quality, Safety, Health & Environment
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1. BROODJESASSORTIMENT BIO  DV  B  40.12.4467  I  2. MEDJOUL DADELS FAIRTRADE  B  20.03.1293  I  3. VIJGEN BIO  B  20.03.1222  I 
4. ROZIJNEN FAIRTRADE  B  20.03.1268  I  5. BOSBESSENYOGHURT MET MUESLI BIO  B  36.93.6311  I  6. GRANOLA SHOCKING CHOCOLATE 
BIO  12.21.1213  I  7. HONING FAIRTRADE  08.33.1016  I  8. PURE CHOCOLADEHAGELSLAG FAIRTRADE  35.32.1025  I  9. PASSENDALE 
CLASSIC BIO IN SNEETJES  B  05.43.6055  I  10. ONGEZOUTEN PLATTELANDSBOTER BIO  B  09.01.1070  I  11. BIO-AFBREEKBAAR VIERKANT 
BORD UIT PULP  B  64.02.9087  I  12. BIO-AFBREEKBARE RONDE BOWL UIT PULP  B  64.03.9029
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Ontbijt
rogge, gerst, tarwe, haver, rozijnen, pompoenpit-
ten, zonnebloempitten, banaan en boekweit van 
biologische landbouw

B, per 6 pakken van 500 g

12.21.1191

BASISMUESLI

B, per 6 pakken van 500 g

12.21.1117

FIJNE HAVERVLOKKEN
haver, rozijnen, zonnebloemzaden, dadels, kasha 
(geroosterde boekweit), krenten en abrikozen van 
biologische landbouw

B, per 6 pakken van 400 g

12.21.1192

GLUTENVRIJE HAVERMUESLI

B, per 6 pakken van 275 g

12.21.1162

GLUTENVRIJE 
HAVERVLOKKEN havermoutmix geïnspireerd op het oosterse 

smakenpallet met gedroogde abrikozen, cashew- 
noten en ’s werelds meest kostbare specerijen 
zoals saffraan en kaneel. Genieten! Dit is de 
zoetste variant.

per 12 porties van 100 g

12.23.1118

HAVERVLOKKEN 
ABRIKOOS-CASHEWNOOT

havermoutmix boordevol bessen, amandelen 
en pompoenpitten voor extra crunch. Welke 
bessen? Gojibessen, moerbeibessen, en veen-
bessen. Fruitig, fris en rijk aan eiwitten!

per 12 porties van 100 g

12.23.1120

HAVERVLOKKEN 
BESSEN-AMANDELEN

havermoutmix met chocoladeschilfers met 
min. 70% cacao. Yummie in combinatie met 
krokante kokoschips, veenbessen en een snuifje 
cayennepeper voor een volle, pittige smaak.

per 12 porties van 100 g

12.23.1117

HAVERVLOKKEN 
CHOCOLADE-VEENBES

havermoutmix boordevol noten. Hazelnoten 
smaken krokant, terwijl de pecannoten van 
nature zoet zijn. Deze rauwe noten zijn rijk aan 
gezonde omega 3-vetten. Op smaak gebracht met 
stukjes dadel voor een natuurlijk zoet geheel. 

per 12 porties van 100 g

12.23.1119

HAVERVLOKKEN 
PECAN-HAZELNOOT

Gezond eten is makkelijk met 
KarmaKarma

Een gezonde snack of ontbijt in 
een handomdraai:
 1. Open het cupje
 2. Voeg 2 keer de inhoud van 
  het deksel aan melk, yoghurt 
  of water toe
 3. Even roeren
 4. Sluit en laat enkele minuten rusten
 5. Geniet!

Surf voor meer info naar 
www.karmakarma.be

B, per 6 pakken van 125 g

12.21.1163

GLUTENVRIJE 
CORNFLAKES

spelt, speltvlokken, speltmeel, rozijnen en kokos-
noot van biologische landbouw

B, per 6 pakken van 500 g

12.21.1190

SPELTMUESLI
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biologische gebakken granen met hazel-
noten, walnoten en kokosnoot

per karton van 2 zakken van 
2,5 kg

12.21.1210

CRUMBLING COCONUT

biologische gebakken granen met hazelnoten 
en chocolade

per karton van 2 zakken van 
2,5 kg

12.21.1213

SHOCKING CHOCOLATE

biologische gebakken granen met walnoten, 
rozijnen, cranberries, zonnebloempitten, lijn-
zaad en pompoenpitten

per karton van 2 zakken van 
2,5 kg

12.21.1212

SNEAKY CINNAMON

biologische gebakken granen met walnoot 
en vanille

per karton van 2 zakken 
van 2,5 kg

12.21.1211

WHIZZY WALNUT

GRANOLA

AARDBEIEN
07.01.1192 

BLAUWE
BOSBESSEN
07.11.1071 

BOSVRUCHTEN
07.11.1069 

KERSEN
07.11.1067 

SINAASAPPEL
07.11.1068 

CONFITUUR
B, per 6 stuks van 250 g

B, per karton van 6 stuks van 220 g

07.01.1187

DRIEVRUCHTENCONFITUUR

B, per karton van 6 stuks van 220 g

07.01.1188

RABARBER-AARDBEIEN- 
CONFITUUR

B, per karton van 80 porties van 15 g

07.05.1079

AARDBEIENCONFITUUR

B, per karton van 80 porties van 15 g

07.05.1080

ABRIKOZENCONFITUUR

per karton van 80 porties van 15 g

08.33.1016

HONING
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B, per 6 knijpflessen van 350 g

08.31.1038

BLOEMENHONING

B, per 6 bokalen van 500 g

08.31.1025

HONING-BLOEMENCRÈME

B, per karton van 8 flesjes van 250 g

08.31.1039

VLOEIBARE 
BLOEMENHONING

per 12 bokalen van 400 g

08.01.1074

CHOCO MET NOTENgluten- en lactosevrij

B, per karton van 12 stuks van 350 g

08.01.1089

CHOCOPASTA

B, per karton van 80 porties van 15 g

08.03.1021

HAZELNOOTCHOCO

B, per 6 stuks van 300 g

08.11.1027

APPEL-PERENSTROOP

B, per 12 dozen van 200 g

35.32.1019

MELKCHOCOLADE-
HAGELSLAG

per karton van 80 porties van 15 g

35.32.1025

PURE CHOCOLADE-
HAGELSLAG

B, per karton van 80 porties van 15 g

08.43.1005

PINDAKAAS

B, per karton van 80 porties van 15 g

35.32.1027

MELKCHOCOLADE-
HAGELSLAG

B, per karton van 12 stuks van 250 g

08.31.1035

HONINGCRÈME
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Zuivel

per 6 bricks van 1 l

04.01.1188

HALFVOLLE MELK

per 6 flessen van 1 l

04.01.1185

VOLLE MELK

B, per 6 bricks 
van 1 l

04.41.6117

ROOM 
38 %

biologisch en 100 % 
plantaardig, heerlijk 
voor een gezonde 
bereiding, gluten- en 
lactosevrij

B, per karton 
van 15 stuks van 
250 ml

04.11.1091

SOJA CUISINE 
18 %

B, per 6 trays van 30 stuks

42.04.0017

 
EIEREN

B, per karton van 12 bricks van 1 kg

04.51.1044

 
VLOEIBAAR HEELEI

een natuuryoghurt met volle melk 
samengesteld uit ingrediënten afkomstig 
uit de biologische landbouw.

B, per karton van 24 porties 
van 100 g

36.93.6243

NATUURYOGHURT

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6315

NATUURYOGHURT

B, per karton van 24 porties van 100 g

36.93.6366

NATUURYOGHURT 
MET RIETSUIKER

B, per 6 stuks van 750 g

36.91.6039

 
VOLLE NATUURYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met natuurlijk vet- 
gehalte

per emmer van 5 l

36.91.6035

 
VOLLE YOGHURT

B, per karton van 24 stuks 
van 125 g

36.93.6291

VOLLE YOGHURT 
MET RIETSUIKER
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150 g milde volle bioyoghurt met bosbessen en 
10 g muesli

B, per tray van 6 stuks van 160 g

36.93.6311

BOSBESSENYOGHURT 
MET MUESLI

150 g milde volle bioyoghurt met frambozen en 
10 g muesli

B, per tray van 6 stuks van 160 g

36.93.6312

FRAMBOZENYOGHURT 
MET MUESLI

150 g milde volle natuuryoghurt met 10 g muesli

B, per tray van 6 stuks van 160 g

36.93.6314

NATUURYOGHURT 
MET MUESLI

een milde volle bioyoghurt met aardbeien

per tray van 16 stuks van 100 g

36.93.6289

AARDBEIENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met aardbeien

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6296

AARDBEIENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met abrikozen

per tray van 16 stuks van 100 g

36.93.6288

ABRIKOZENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met bosbessen

B, per tray van 16 stuks van 100 g

36.93.6287

BOSBESSENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met bosbessen

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6294

BOSBESSENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met granaatappel

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6292

GRANAATAPPELYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met woudvruchten

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6290

WOUDVRUCHTENYOGHURT

een milde volle bioyoghurt met appel en kaneel

B, per tray van 8 stuks van 150 g

36.93.6307

YOGHURT MET  
APPEL EN KANEEL

B, per karton van 6 porties van 150 g

05.22.6149

VOLLE PLATTEKAAS 
MET VANILLESMAAK

met schroefdop

per tray van 10 porties van 70 g

05.22.6156

POCKET 
AARDBEI

3 smaken: aardbei, abrikoos en banaan

per tray van 48 porties van 50 g

05.22.6158

DANONINO PANACHE

100 % plantaardig, heerlijk voor een gezond tus-
sendoortje. Gluten- en lactosevrij

B, per karton van 24 stuks van 125 g

36.49.6026

SOJADESSERT VANILLE
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WAARVOOR STAAN OXFAM-WERELD- 
WINKELS EN OXFAM FAIR TRADE? 
Bart Van Besien: “Oxfam-Wereldwinkels’ is 
een dynamische beweging van duizenden 
vrijwilligers die zich inzetten in de wereldwinkels 
verspreid over heel Vlaanderen. Daarnaast is er 
Oxfam Fair Trade, een coöperatieve vennootschap 
die producten en grondstoffen aankoopt, 
verwerkt en verkoopt. De wereldwinkels spelen 
hierbij een belangrijke rol als afzetmarkt. 
Vanuit Oxfam Fair Trade doen we meer dan 
louter aan- en verkopen. Achter de schermen 
blijven we hameren op het belang van eerlijke 

handel bij politieke of openbare organisaties. 
Steeds met dezelfde doelstelling: duurzame 
ontwikkeling bevorderen voor lokale producenten.”

REALISEERT OXFAM HAAR OMZET VOORAL 
VIA DE WERELDWINKELS OF VIA ANDERE 
KANALEN ZOALS DE FOODSERVICEMARKT?  
Mieke Willems: “De wereldwinkels zorgen 
voor 50 % van de omzet, de andere helft wordt 
gerealiseerd via retail of partners zoals JAVA 
Foodservice. Voor ons is dit een gezond evenwicht 
omdat we op deze manier niet volledig afhanke-

lijk zijn van enkele grote afnemers, wat ons te 
kwetsbaar zou maken. Anderzijds is het volume 
wel belangrijk om een bepaalde impact te 
realiseren, dus we moeten een goede balans 
nastreven. Dit biedt ook meer zekerheid aan de 
projecten en coöperaties die we ondersteunen. 
Het gaat vaak om kleine, fragiele coöperaties 
die nog een weg  af te leggen hebben naar een 
professionele organisatie in een internationale 
omgeving. Voor deze organisaties is het van 
levensbelang dat we hen een zo stabiel mogelijke 
afzetmarkt garanderen, met voldoende volume 
en een gespreid risico. 

Oxfam en Fairtrade, ze zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch verschilt de invulling 
van Oxfam sterk tegenover andere fairtradeproducenten. De reden waarom Oxfam de lat zoveel 

hoger legt, is eenvoudig. Hun drijfveer is niet meer winst of omzet realiseren, maar de boeren en 
producenten een eerlijke prijs betalen om zo duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Mieke Willems, verantwoordelijke verkoop van Oxfam Fair Trade en 
Bart Van Besien, dé Oxfam- cacaospecialist, vertellen ons gepassioneerd waarom Oxfam 

een logische keuze zou moeten zijn, ook in foodservice. 

Oxfam en JAVA Foodservice, 
voortrekkers in de strijd

voor eerlijke handel 
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100 % plantaardig, heerlijk voor een gezond tus-
sendoortje. Gluten- en lactosevrij

B, per karton van 24 stuks van 125 g

36.49.6027

SOJADESSERT KARAMEL

100 % plantaardig, heerlijk voor een gezond tus-
sendoortje. Gluten- en lactosevrij

B, per karton van 24 stuks van 125 g

36.49.6028

SOJADESSERT CHOCOLADE

50 +

B, per stuk van ± 1,2 kg

05.61.6313

DAMSE MOKKE

B, per stuk van ± 1,6 kg

05.61.6285

KEIEMS BLOEMPJE

B, per stuk van ± 3,1 kg

05.41.6402

PASSENDALE CLASSIC 
IN BROODVORM

B, per karton van 8 stuks van 150 g

05.43.6055

PASSENDALE CLASSIC 
IN SNEETJES

vegan kaas op basis van rijst met een gerookte toets

B, per 8 stuks van 200 g

05.01.6160

SMOKEYRISELLA

B, per 3 stuks van ± 2,3 kg

05.41.6406

ROCHEFORT 
MET BASILICUM

Hierbij is het distributiekanaal dat JAVA Food- 
service ons aanbiedt zeer waardevol.”

WAARIN VERSCHILT OXFAM VAN ANDERE 
‘EERLIJKE HANDEL’-INITIATIEVEN? 
Bart: “Oxfam heeft de lat altijd hoger gelegd 
dan de doorsnee fairtrade-initiatieven. Bij veel 
producten ziet een consument maar ook een 
professional in voeding dikwijls door de bomen 
het bos niet meer. Voor cacao, thee en koffie heb 
je verschillende labels zoals UTZ en Rainforest 
Alliance (deze labels werden samengevoegd, 
n.v.d.r.). UTZ/Rainforest Alliance kende een 
enorme ‘boom’ de laatste jaren. Vandaag is 
ongeveer een vierde van alle cacao ter wereld 
met dit keurmerk gecertificeerd. Maar jammer 
genoeg heeft dit de situatie van de boeren niet 
grondig verbeterd. Er wordt wel gekeken naar 
‘goede landbouwpraktijken’, maar er zijn geen 
minimumprijzen. Labels en certificering zijn een 
markt geworden, waarbij het goedkoopste en 
minst duurzame alternatief de bovenhand krijgt.” 

OOK BIJ JAVA FOODSERVICE IS HET AANTAL 
OXFAM-REFERENTIES IN HET PRODUCT- 
AANBOD STERK GEGROEID.
Mieke: “Dat is zo en we zien dat we nog verder 
kunnen groeien. Het Oxfam Fair Trade-aanbod bij 
JAVA Foodservice bestaat momenteel grotendeels 
uit drank en snacks, de zogenaamde impuls- 
producten. Wellicht omdat dit een hogere 
visibiliteit heeft bij de consument in vergelijking 
met fairtradeproducten die gebruikt worden in een 
bereiding. Vanuit ons groeiscenario gaan we in 
de toekomst meer inzetten op grootkeukens. Ook 
daar zou de keuze voor fairtrade logisch moeten 
zijn omdat het matcht met de waarden die 
veel bedrijven onderschrijven. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is niet meer weg te 
denken uit het bedrijfsleven. Niet alleen consu-
menten maar ook werknemers verwachten een 
fair productaanbod.

Voor een professionele partner is de keuze voor 
Oxfam Fair Trade een duidelijk bewijs dat men 
het meent met de principes van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Dat appreciëren we 
erg in de samenwerking met JAVA Foodservice. 
Door gestaag het aanbod aan Oxfam-producten 
uit te breiden, tonen ze in de praktijk aan dat 
duurzaam ondernemen meer is dan een mooie 
slogan in een jaarrapport.

En, niet onbelangrijk, uit heel wat reacties blijkt 
dat Oxfam-producten kwalitatief zeer goed scoren 
en ook aantonen dat fairtrade betaalbaar is.”

MEER WETEN OVER DEZE SAMENWERKING? 
Op www.javafoodservice.be/oxfam-en-java-food-
service vind je een uitgebreid artikel.
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1. HALF WIT STOKBROOD BIO  B  DV  40.12.4180  I  2. SURIMI-KRABSALADE MSC  B  06.62.6074  I  3. BIESLOOK BIO  B  33.02.0024  I   
4. TONIJNSALADE 49 % MSC  B  06.62.6073  I  5. CASHEWNOTEN NATUUR BIO  B  35.91.1379  I  6. ZALMSALADE 39 % ASC  B  06.62.6068  
I  7. GEROOKTE MAKREELFILET MET PEPER MSC  UV  44.21.1015  I  8. VISSALADE 40 % MSC  06.61.6448  I  9. WORTELSPREAD MET GEMBER 
BIO  B  06.61.6552  I  10. TOFU SALSA DIP BIO  B  29.11.1237  I  11. ROND PLAT BORD LAGUNA VIOLA  B  96.09.9180
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Brood en broodbeleg

fitnessbroodje, pompoenpittenbroodje en meer-
granenbroodje. Elk broodje meet ± 8,5 cm.

B, per karton van 75 stuks van 70 g

40.12.4467

ASSORTIMENT 
BROODJES

± 25,5 cm

per karton van 40 stuks van 125 g

40.12.4180

HALF WIT STOKBROOD

± 14 cm

B, per karton van 45 stuks van 100 g

40.12.4570

MEERGRANEN CIABATTA

38 % pompoen, 7 % rooktempeh

B, per karton van 6 stuks van 170 g

06.61.6549

ROOKTEMPEHSALADE 
MET POMPOEN EN GEMBER

tempehsalade met zeewier

B, per karton van 6 stuks van 170 g

06.61.6548

SALADE BRETONNE

pittige salade met tofugehakt

B, per karton van 6 stuks van 170 g

29.11.1237

TOFU SALSA DIP
sesampasta

B, per 6 doosjes van 500 g

29.03.1180

TAHIN ZONDER ZOUT

78 % doperwten

B, per karton van 6 stuks van 170 g

06.61.6551

ERWTENSPREAD 
MET MUNT

63 % rode paprika

B, per karton van 6 stuks van 170 g

06.61.6550

PAPRIKASPREAD 
MET BASILICUM

63 % wortel

B, per karton van 6 stuks van 170 g

06.61.6552

WORTELSPREAD 
MET GEMBER

in cups

B, per karton van 200 porties van 10 g

09.27.1011

PLANTAARDIGE HALVARINE 
LIGHT

DV DV

DV
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B, per tray van 6 porties van 50 g

06.62.6068

ZALMSALADE 39 %

B, per tray van 6 porties van 50 g

06.62.6074

SURIMI-KRABSALADE

B, per tray van 6 porties van 50 g

06.62.6073

TONIJNSALADE 49 %

B, per emmer van 1 kg

06.61.6539

TONIJNSALADE 
MET KRUIDEN 50 %

smeerbare salade met stukjes vis in 
mayonaise, de vis wordt onder MSC 
label duurzaam gevangen

per pot van 1 kg

06.61.6448

VISSALADE 40 %

Assortiment biobroodjes
40.12.4467  Assortiment biobroodjes: 300 stuks  B  DV

POMPOENGRANENBROODJE  -  100 PERSONEN

INGREDIËNTEN
06.35.6037 Gerookte kalkoen, fijngesneden: 2 kg  B
21.31.0143 Gegrilde aubergine:1 kg  B
21.31.0050 Gegrilde paprika: 1 kg  B
21.31.0138 Pesto: 800 g  B
42.63.1485 Tomatenblokjes: 1 kg
30.03.1106 Mayonaise: 400 ml
42.61.1740 Rucola: 500 g  UV

BEREIDINGSWIJZE
Snijd het broodje open. Bestrijk de onderkant en de bovenkant met de ma-
yonaise. Leg hierop de aubergine en de paprika. Dresseer de kalkoen erop in 
roosjes. Werk af met de rucola en de tomaat. Sluit het broodje.

MEERGRANENBROODJE  -  100 PERSONEN

INGREDIËNTEN
44.22.1040 Gerookte heilbot: 2 kg
44.42.1128 Grijze garnalen: 1 kg  UV
21.50.6006 Rode biet: 500 g
42.63.1486 Tomatenschijfjes: 100 stuks  UV
42.61.1706 Komkommer: 4 stuks  UV
30.03.1106 Mayonaise: 400 ml
42.81.1154 Shisomix: 450 g  UV

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de komkommer in schijfjes en de rode biet met een mandoline in julien-
ne. Snijd het broodje open. Bestrijk de onderkant en de bovenkant met de ma-
yonaise. Leg de heilbot erop. Dresseer hierop de komkommer en de rode biet. 
Werk af met de microsalade en de grijze garnalen. Sluit het broodje.

Assortiment biobroodjes
40.12.4467
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1. BIODEGRADEERBARE KARTONNEN BEKER  B  64.05.9226  I  2. WIT BIODEGRADEERBAAR DOMEDEKSEL  B  64.05.9188  I  3. COMPOSTEER- 
BARE KOFFIELEPEL  B  64.06.9068  I  4. BIO-AFBREEKBARE TRANSPARANTE BEKER  B  64.04.9109  I  5. KOFFIE PERU BIO ORGANIC GEMALEN  
01.50.1029  I  6. SINAASAPPELSAP FAIRTRADE  45.01.1261  I  7. BIONINA ROZE POMPELMOES BIO  45.21.1173  I  8. PINOTAGE KOOPMANS- 
KLOOF FAIRTRADE  B  48.31.1047  I  9. FONDANTCHOCOLAATJES 70 % CACAO FAIRTRADE BIO  B  38.03.1531
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Dranken

zwarte thee van de twee bovenste jonge thee- 
blaadjes

per 6 dozen van 100 builtjes van 2 g

02.01.1215

‘FLOWERY PEKOE’ THEE

zwarte thee met natuurlijk bergamotaroma

per 12 pakken van 20 builtjes van 
1,8 g

02.01.1304

EARL GREY THEE

per karton van 240 builtjes van 1,8 g

02.01.1353

GROENE THEE

B, per karton van 240 builtjes van 
1,8 g

02.01.1352

GROENE THEE MET CITROEN

darjeeling groene thee in builtjes, aangevuld met 
fairtrademunt uit Egypte

per 12 dozen van 20 zakjes van 2 g

02.01.1211

GROENE THEE MET MUNT

cafeïnevrije kruidenthee, verpakt in builtjes

per 12 dozen van 20 zakjes van 
1,5 g

02.01.1235

ROOIBOSTHEE

zwarte thee earl grey, zwarte thee met bosvruchten, groene 
thee, rooibosthee. 25 zakjes per smaak, in individuele 
papieren envelopes.

B, per karton van 600 builtjes van 1,8 g

02.01.1351

THEE 4 SMAKEN

zwarte thee

B, per 8 doosjes van 20 builtjes  
van 2 g

02.01.1327

THEE PYRAMIDS 
DARJEELING

zwarte thee geparfumeerd met bergamot

B, per 8 doosjes van 20 builtjes van 
2,25 g

02.01.1326

THEE PYRAMIDS EARL GREY

groene thee met rozenblaadjes

B, per 8 doosjes van 20 builtjes van 
2 g

02.01.1329

THEE PYRAMIDS GREEN TEA

per 12 pakken van 20 builtjes van 
1,8 g

02.01.1239

ZWARTE THEE

zwarte thee met natuurlijk bosvruchtenaroma

per 12 pakken van 20 builtjes van 
1,8 g

02.01.1303

ZWARTE THEE 
MET BOSVRUCHTEN
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#8 FAIRTRADE
volle, pittige smaak

GEMALEN
per 20 pakjes van 250 g

01.38.1013 

per 6 pakken van 1 kg

01.38.1022 

BONEN
per 6 pakken van 1 kg

01.38.1026 

#11 FAIRTRADE FORTE
volle, pittige smaak

per 6 pakken van 1 kg

01.38.1023 

#12 FAIRTRADE FORTE
volle, pittige smaak

per 6 pakken van 1 kg

01.38.1024 

originekoffie met toetsen van hazelnoot

B, per 10 pakken van 250 g

BONEN
01.50.1011 

GEMALEN
01.50.1010

KOFFIE BRASIL SANTOS 
RAINFOREST

100 % arabica, met citrustoetsen

per 10 pakken van 250 g

BONEN
01.50.1026 

GEMALEN
01.50.1027

KOFFIE CONGO KIVU

(h)eerlijk volle, pittige smaak

BONEN
B, per 10 pakken van 250 g

01.17.1034 

GEMALEN
B, per 10 pakken van 250 g

01.14.1090 

PADS
B, 12 zakjes van 16 pads van 7 g
01.14.1091

KOFFIE INTENSE

100 % arabica, fruitige smaak

per 10 pakken van 250 g

BONEN
01.50.1028 

GEMALEN
01.50.1029

KOFFIE PERU BIO  
ORGANIC

(h)eerlijke pittige espresso deca met oprecht aroma

per 6 pakken van 1 kg

01.11.1021

KOFFIE LA ESPERANZA DECA 
BONEN

(h)eerlijk pittige espresso met oprecht aroma

per 6 pakken van 1 kg

01.38.1021

KOFFIE LA ESPERANZA 
BONEN

zachte espresso met 100 % arabicakoffie met 
Rainforest Alliance-label

per 6 pakken van 1 kg

01.17.1018

KOFFIE LA VIDA RAINFOREST 
BONEN

zacht aroma met een aangenaam palet en delicate 
aciditeit

B, per 6 pakken van 1 kg

01.17.1026

KOFFIE PERU BIO ORGANIC 
BONEN

KOFFIE 
PROFESSIONAL

pittige tot krachtige 
smaak

per zak 
van 500 g

01.94.1026

OPLOSKOFFIE  
100 % 
ARABICA

volle, pittige smaak

per karton van 48 zakjes van 80 g

01.38.1027

KOFFIE POUCHES + RENEGITE
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Met de nieuwe verpakking stelt deze koffie-
brander zijn assortiment blends en originekoffies 
scherp. De hedendaagse, kwalitatieve uitstraling 
matcht met de jarenlange reputatie en kennis. 
Kathleen draagt enkele waarden nauw aan 
het hart die voor haar het verhaal maken. 
“Kwaliteit, authenticiteit en duurzaamheid 
staan bij ons voorop.” 

UNIEKE MIX 
“Kwaliteit vraagt tijd. Zo branden we trager, 
waardoor de koffieboon de tijd krijgt om haar 
aroma’s optimaal te ontwikkelen. We combi-
neren ambacht met moderne technologie, een 
unieke mix en de kracht van ons familiebedrijf,” 
aldus Kathleen.

Bij het evalueren van het assortiment werden 
blends geschrapt en nieuwe varianten in het 
leven geroepen, zoals dessert- en decakoffie 
in bonen. Alle smaken zijn nu beschikbaar voor 
de meest gangbare toestellen: gemalen, bonen, 
pads, filters en capsules.

“Als koffiebrander is het onze verantwoor-
delijkheid om verantwoord te ondernemen. 
Koffie is als natuurproduct erg gevoelig aan de  
opwarming van het klimaat,  we produceren dan 
ook klimaatneutraal sinds 2016. Dat betekent dat 
de klimaateffecten in de koffieketen tot nul zijn 

teruggebracht. Dit vormde de ideale gelegenheid 
om het fairtrade-assortiment uit te breiden. 
De Intense-koffie is fairtradegecertificeerd en nu 
ook verkrijgbaar in bonen, gemalen en pads.”

INNOVATIEF VERPAKT
“Ook de leveranciers nemen onze waarden in 
acht. Zo werken we voor de folie samen met een 
Belgische productiesite waarbij duurzaamheid 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid een 
integraal onderdeel zijn van hun succes. Dankzij 
onze soft packs met versheidsventiel kunnen we 
zo vers mogelijk verpakken. Ruik maar!”

Voor het ontwikkelen van het design werkt 
de koffiebrander samen met communi-
catiebureau In Fine uit Luik.

Kathleen: “Er was nood aan meer 
samenhang binnen het assortiment. 
Dankzij kleur en structuur is er nu 
een duidelijk onderscheid tussen de 
blends en de originekoffies. 

De koffieplant heeft een promi-
nente plaats gekregen. Veel mensen  
vergeten dat koffie een echt 
natuurproduct is.”

JAVA Koffie lanceert
nieuwe verpakking

Als familiebedrijf uit 1935 draagt The JAVA Coffee Company uit Rotselaar 
een zekere nostalgie met zich mee. Hoe breng je dat aan de man 

in de continu veranderende koffiemarkt vol trendy bars en veeleisende consumenten? 
CEO Kathleen Claes verpakt dat warme gevoel van vroeger in een hedendaags jasje.

ACHTER DE SCHERMEN 

“ Kwaliteit, 
authenticiteit en 
duurzaamheid 

staan bij 
ons voorop. 

”
Origine koffie

Blends
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Over The JAVA Coffee Company
The JAVA Coffee Company heeft een lange traditie van eerlijk en compromisloos koffiebranden. Volgens dat principe brandt de familie Claes 
al 4 generaties lang, sinds 1935, de lekkerste koffie. Vandaag is de passie nog groter en het vakmanschap eindeloos meer verfijnd.

EN DAT PROEF JE, BIJ ELK KOPJE. 
De kwaliteit van deze JAVA Koffie wordt vandaag dan ook gegarandeerd door de handtekening van de familie Claes, op elk pakje.
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(h)eerlijk pittige espresso deca mengeling

per 6 doosjes van 16 capsules

01.11.1023

DECA

pittige tot krachtige smaak

per 6 doosjes van 16 capsules

01.14.1048

FORTE

stevige originekoffie uit India

per 6 doosjes van 16 capsules

01.14.1088

INDIA

zachte, milde smaak

per 6 doosjes van 16 capsules

01.14.1049

LEGGERO

INDIA
01.17.1030 

DECA
01.17.1031

PERU
01.50.1030

per karton van 1000 stuks van 4 g

34.03.1030

RIETSUIKERSTICKS
per karton van 200 cups van 8 g

04.03.1026

ROOM IN CUPS

KOFFIE CAPSULES KOFFIE CAPSULES
compatibel met Nespresso®*-apparaten. (*merk van een derde partij dat niet verbonden is 
met The JAVA Coffee Company)

B, per 6 doosjes van 10 capsules

per karton van 80 stuks van 25 g

03.03.1012

CACAODRANK

B, per karton van 12 stuks van 375 g

03.01.1034

CHOCODRINK 
IN POEDERVORM

volle, rijke chocoladesmaak

per 6 doosjes van 16 capsules

04.32.1014

CHOCOLADEMELKCAPSULES
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B, per 6 bricks 
van 1 l

04.11.1102

AMANDEL-
DRINK

B, per 8 bricks 
van 1 l

04.11.1100

HAVERDRINK

lactosevrij, zonder 
toegevoegde suiker

per 12 bricks 
van 1 l

04.11.1081

ONGEZOETE 
SOJADRINK 
NATUUR

B, per 10 bricks 
van 1 l

04.11.1101

RIJSTDRINK 
NATUUR

biologisch en 100 % 
plantaardig, heerlijk 
voor een gezond 
tussenoortje, lactosevrij

B, per 8 bricks 
van 1 l

04.11.1077

SOJADRINK 
CHOCOLADE

biologisch en 100 % 
plantaardig, heerlijk 
voor een gezond 
tussendoortje, 
lactosevrij

B, per 8 bricks 
van 1 l

04.11.1078

SOJADRINK 
VANILLE

per bak van 
24 flessen
van 200 ml

45.01.1258

APPEL- 
KRIEKENSAP

per bak van
24 flessen
van 200 ml

45.01.1272

APPEL- 
SINAAS- 
APPELSAP

versgeperst sap van biologisch hoogstamfruit

per bak van 24 flessen van 200 ml
45.01.1257 

per bak van 6 flessen van 1 l
45.01.1256

APPELSAP

versgeperst sap van 
biologisch 
hoogstamfruit

B, per bak van 6 
flessen 
van 750 ml

45.01.1248

PERENSAP

B, per tray van 
12 flessen 
van 50 cl

45.01.1313

RODE 
BIETENSAP

versgeperst sap van 
biologische groenten

B, per bak van 
6 flessen 
van 750 ml

45.01.1302

RODEBIETEN-
SAP

per bak van 6 flessen van 1 l
45.01.1261 

per bak van 24 flessen van 200 ml
45.03.1112 

TETRA
per 12 bricks van 12 kg
45.01.1189

SINAASAPPELSAP

B, per bak van 
24 flessen 
van 200 ml

45.03.1142

VERS 
GEPERST 
BELGISCH 
APPELSAP
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sinaasappel, appel, 
peer, ananas, mango, 
passievrucht, rode biet

B, per bak van 
24 flessen 
van 200 ml

45.03.1113

TROPICALSAP

sinaasappel, appel, 
peer, pompelmoes, 
banaan, rode biet

B, per bak van 
24 flessen 
van 200 ml

45.03.1114

WORLD-
SHAKE

B, per 24 flessen 
van 330 ml

45.21.1144

BIONADE 
GEMBER- 
SINAASAPPEL

per 24 flessen 
van 330 ml

45.21.1147

BIONADE 
VLIERBESSEN

Miss Blood Orange

per 24 blikken van 330 ml

45.21.1174

 
BIONINA BLOEDSINAASAPPEL

Mister Lemon

per 24 blikken van 330 ml

45.21.1175

 
BIONINA CITROEN

Uncle Pomegranate & The Cranberries 

per 24 blikken van 330 ml

45.21.1176

BIONINA  
GRANAATAPPEL-VEENBESSEN

Lady Pink Grapefruit 

per 24 blikken van 330 ml

45.21.1173

 
BIONINA ROZE POMPELMOES 

een lekker kruidig drankje met frisse afdronk

B, per tray van 24 blikken van 330 ml

45.23.1253

 
COLA

BERRY
45.23.1239 

sprankelende ice tea op basis van biologische thee 
en ongeraffineerde biologische rietsuiker

B, per tray van 24 blikken van 330 ml

45.23.1251

 
ICE TEA

LEMON 
SPARKLING
45.23.1261 

ICE TEA
B, per tray van 12 stuks 

van 250 ml

LIME & 
GINGER
45.23.1240 

PERZIK
45.23.1238 

YUZU
45.23.1278 bruisend biologisch appelsap met kruidige  

gembertoets

B, per tray van 24 blikken van 330 ml

45.23.1274

 
LIMONADE APPEL-GEMBER

een klassieker in een fairtradejasje met een frisse 
toets van limoen, koolzuurhoudend

B, per tray van 24 blikken van 330 ml

45.23.1252

 
LIMONADE
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Zuid-Afrikaanse witte wijn. Deze chenin 
blanc heeft een goudgele kleur en 
zachte geur. De rijpe druiven leveren 
een schitterende, soepele en ronde wijn 
op met fruitige aroma’s. Jong drinken.  
Perfect bij Sint-Jacobsschelpen, vis en wit 
vlees in roomsaus. Kan ook als aperitief 
gedronken worden.

per 6 flessen van 750 ml

48.81.1039

CHENIN BLANC 
PALESA

Argentijnse witte wijn. Deze droge witte 
wijn is een blend van torrontésdruiven met 
een eerder bloemrijke, kruidige toets en 
sauvignon blanc-druiven met een hint van 
citrus. Het resultaat is een verrukkelijk frisse 
wijn met een aroma van tropische vruchten. 
Lekker bij zomerse slaatjes, schelpdieren en 
gerechten uit de Thaise keuken.

per karton van 6 flessen 
van 750 ml

48.81.1044

LA POSADA  
TORRONTES

Chileense witte wijn. Een sauvignon 
blanc met een frisse, plezierige aanzet 
en een intense smaak van citrusvruchten. 
Hij bezit een zachte structuur waarbij 
de finale grassigheid opduikt. Lekker bij 
paling in �t groen, spinazie, gebakken vis 
en gerechten met groene kruiden

per 6 flessen van 750 ml

48.81.1027

LAUTARO VALLE 
LONTUE

Sauvignon met een volle smaakaanzet 
met de afdronk van fruitsnoepjes en 
een lichte toets van karamel. Product uit 
eerlijke handel.

per 20 flessen van 250 ml

48.82.1005

SAUVIGNON 
BLANC

wijn met geur van zuiders fruit, mooi 
verweven met een toets van kruidigheid, 
specerijen en ceder

per 20 flessen van 250 ml

48.32.1006

CABERNET  
SAUVIGNON

Argentijnse rode wijn met een intens 
aroma van viooltjes, rood fruit, pruimen, 
bessen en hazelnoot met een hint van 
tabak, chocolade en vanille. Lekker 
bij gegrild rood vlees, stevig gekruide 
schotels, gegrilde groenten, pasta, kaas 
en pure chocolade.

per karton van 6 flessen  
van 750 ml

48.31.1046

LA POSADA  
MALBEC

Chileense rode wijn met aroma’s van kers, 
cassis, kaneel en groene paprika. Rijke, 
volle wijn.

per 6 flessen van 750 ml

48.31.1034

LAUTARO VALLE  
LONTUE

Zuid-Afrikaanse rode wijn. Deze intense 
pinotage draagt aroma’s van granaatappel, 
vlierbes en groene kruiden. Harmonieus 
in de mond met een frisse aanzet, mooi 
fruitig, fijne zuren, zachte tannines en een 
koffietoets in de afdronk. Lekker bij pittige 
kaas, kruidige stoofgerechten, gebraad 
en BBQ.

per karton van 6 stuks  
van 750 ml

48.31.1047

PINOTAGE  
KOOPMANSKLOOF

Zuid-Afrikaanse rode wijn. Aromatisch 
en soepel met een intens rode kleur met 
paarse schijn. Deze wijn kenmerkt zich 
door een aardetoets en rijpe aroma’s van 
bramen en frambozen. Heeft in de mond 
een volle maar frisse smaak van fruit met 
een kruidige afdronk.

per 6 flessen van 750 ml

48.31.1044

PINOTAGE  
PALESA

per karton van 6 stuks  
van 750 ml

48.06.1087

SCHUIMWIJN  
SENSUS BRUT ROSE

3 jaar

per fles van 700 ml

47.21.1057

RUM VARADERO 
38 %
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1. KOOLZAADOLIE BIO B 10.01.1271  I  2. WOKMIX BIO  B  DV  40.21.3860  I  3. KNOFLOOK BIO  B  DV  40.33.3089  I  4. KORIANDER BIO  
B  40.33.3082  I  5. AGAVESIROOP FAIRTRADE BIO  B  08.11.1023  I  6. GEMBER BIO  B  33.01.1622  I  7. GRAATLOZE HOKIBLOKJES MSC  
DV  40.45.3026  I  8. BIO-AFBREEKBARE RONDE BOWL UIT PULP  B  64.03.9028  I  9. GRASS PAPER BESTEKZAKJE LEAF  B  62.26.0044  I 
10. COMPOSTEERBAAR MES  B  64.06.9074  I  11. COMPOSTEERBAAR VORK  B  64.06.9075

Oosterse wok
     met hokiblokjes
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AGF en kruiden

10 x 10 mm

B, per karton van 10 kg

40.21.3839

AARDAPPELKUBUSJES

12/12

B, per karton van 6 zakken van 1,25 kg

40.18.3265

FRIETEN

DV DV

10 x 10 x 10 mm

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3829

AJUINBLOKJES

20/60

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3858

BLOEMKOOLROOSJES

20/60

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3834

BROCCOLI

wortelen, bloemkool en broccoli

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3841

BROCCOLIMIX

15 x 15 mm

B, per karton van 10 kg

40.21.3915

BUTTERNUTPOMPOEN- 
BLOKJES

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3843

GEBROKEN SPERZIEBONEN

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3832

GEHAKTE SPINAZIEPORTIES

B, per 6 bokalen van 350 g

21.01.1675

DOPERWTEN EN WORTELEN

B, per 12 blikken van 800 g

21.07.1175

GECONCENTREERDE 
TOMATENPUREE

B, per 6 bokalen van 350 g

21.01.1671

RODE BIETEN

B, per 6 zakken van 500 g

21.01.1673

RODE 
KIDNEYBONEN

B, per 6 blikken van 2,5 kg

21.07.1174

TOMATES PELÉES

DV DV DV

DV DV DV DV
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Cut to  
  your needs

the Power 
of Flower
the Power 
of Flower

meetsmeets

NIEUW!
voorgebakken 

in 100% 
zonnebloemolie!

40/60

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3836

PREI

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3838

SPERZIEBONEN

10 x 10 x 10 mm

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3830

TOMATENBLOKJES

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3835

MIDDELFIJNE TUINERWTEN

10 x 10 mm

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3837

KNOLSELDERBLOKJES

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3844

MAIS SUPERSWEET

B, per karton van 8 stuks van 250 g

40.33.3089

KNOFLOOK

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3842

GESNEDEN CHAMPIGNONS

DV DV

DV DV

DV

DV

DV

DV
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10 x 10 x 10 mm

B, per 4 zakken van 2,5 kg
40.21.3855 

B, per karton van 10 kg
40.21.3833

WORTELBLOKJES

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3856

WORTELSCHIJFJES

wortelen, selder, prei, bloemkool, tuinerwten, ge-
broken bonen, ui, aardappel, courgette, tomaat

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3831

MINESTRONE 
SOEPGROENTEN

B, per karton van 15 zakken van 600 g

40.21.3935

RODE KOOL MET APPEL 
IN PORTIES

broccoliroosjes, gele wortelen, oranje wortelen, sper-
ziebonen, rode paprika, ajuin (in variabele porties)

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.21.3860

WOKMIX

B, per karton van 10 kg

40.33.3079

BASILICUM

B, per karton van 8 kg

40.33.3087

BIESLOOK

Groene bonensalade
met kruidendressing
SALADE  -  100 PERSONEN

INGREDIËNTEN
40.21.3838 Sperziebonen bio: 10 kg  B  DV
40.33.3079 Basilicum bio: 250 g  B  DV
40.33.3080 Peterselie bio: 250 g  B  DV
40.33.3087 Bieslook bio: 250 g  B  DV
40.33.3089	 Knoflookblokjes	bio:	250	g  B  DV
40.21.3829 Ajuinblokjes bio: 1,25 kg  B  DV
40.21.3830 Tomatenblokjes bio: 1,25 kg  B  DV
30.01.1097 Koolzaadmayonaise: 2,5 kg  B
36.91.6039 Volle natuuryoghurt bio: 1 kg  B

BEREIDINGSWIJZE
Stoom de boontjes kort tot de gewenste textuur. Spoel ze daarna onder koud 
water. Meng de mayonaise met de yoghurt, de tomatenblokjes, de ajuin, de 
knoflook en de tuinkruiden. Meng de afgekoelde boontjes met de dressing en 
serveer in de salad bar.

Sperziebonen bio
40.21.3838

DV DV

DV DV

DV DV

DV

2 à 4 mm

B, per karton van 10 kg

40.33.3082

KORIANDER

DV
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Verstegen Spices & Sauces nv 

Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 

specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Voedselveiligheid, duurzaamheid en MVO vormen 
de basis voor alles wat Verstegen doet.
Als één van de grondleggers van het 

Sustainable Spices Initiative, werkt Verstegen samen 
aan een duurzaamheidsstandaard voor de inkoop 

van kruiden & specerijen, zoals het geval 
voor peper, nootmuskaat en kardemon.

Dát is Verstegen. 
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met vandaag én morgen.
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B, per karton van 8 stuks van 250 g

40.33.3088

DILLE

B, per karton van 8 stuks van 250 g

40.33.3080

PETERSELIE

B, per bus 
van 80 g

33.02.0024

BIESLOOK

gemalen

B, per bus 
van 185 g

33.01.1622

GEMBER

B, per bus  
van 300 g

33.11.1417

ITALIAANSE 
KRUIDENMIX

gemalen

B, per bus  
van 210 g

33.01.1621

KANEEL

B, per bus  
van 255 g

33.01.1629

KERRIE 
ZONDER 
ZOUT

B, per bus  
van 280 g

33.01.1623

KNOFLOOK-
GRANULAAT

DV DV
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B, per karton van 500 g

33.01.1686

GEMBERPOEDER

B, per bus 
van 480 g

33.01.1625

KRUIDENMIX 
MET ZOUT 
VOOR KIP

B, per bus 
van 300 g

33.01.1644

NOOT- 
MUSKAAT

B, per bus 
van 60 g

33.03.1300

OREGANO

B, per bus 
van 110 g

33.01.1612

PROVENÇAALSE 
KRUIDEN

B, per bus 
van 120 g

33.01.1613

TIJM

B, per karton van 500 g

33.01.1685

UIENPOEDER

gedroogd

B, per karton van 10 stuks van 60 g

20.03.1303

 
ANANASRINGEN

B, per 12 bokalen van 350 g

19.17.1012

 
APPELCOMPOTE ZTS

± 100 stuks

per ± 18 kg

42.41.1605

GROENE 
BANANEN

B, per karton van 6 kg

20.01.1593

GROENE 
ONTPITTE 
OLIJVEN

UV

B, per karton van 6 stuks van 180 g

32.01.1162

KAPPERTJES 
ALLA CALABRESE
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Deegwaren, rijst en peulvruchten

B, per 12 zakken van 500 g

16.01.1563

LINGUINE VAN  
CAPPELLI-TARWE

B, per karton van 12 stuks van 500 g

16.01.1549

PENNE 
RIGATE

B, per karton
van 12 stuks
van 500 g

16.01.1547

SPAGHETTI

B, per karton
van 12 stuks
van 500 g

16.01.1548

SPAGHETTI 
INTEGRALI

B, per karton van 5 kg

16.01.1456

SPAGHETTI 
STANDARD

B, per 6 pakken van 500 g

16.01.1421

SPIRELLI 
TRICOLORE

spiraalvormige pasta

B, per karton van 6 kg

16.01.1535

VOLKORENFUSILLI

B, per karton van 6 kg

16.01.1536

VOLKORENPENNE

B, per karton van 6 kg

16.01.1534

VOLKORENSPAGHETTI

B, per karton van 8 stuks van 500 g

16.01.1539

 
QUINOA

B, per karton van 6 pakjes van 500 g

16.01.1540

 
RODE QUINOA
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B, per karton van 5 kg

16.01.1560

VOLKOREN 
COUSCOUS

B, per 6 zakken van 500 g

16.01.1564

BULGUR

B, per karton van 6 stuks van 1 kg

17.01.1104

VOLWAARDIGE 
LANGKORREL-
RIJST

B, per 8 zakken van 500 g

17.01.1108

WITTE 
BASMATI- 
RIJST

Thaise jasmijnrijst met een stevige korrel, een 
fijne smaak en een natuurlijk parfum. Biologisch  
product van eerlijke handel.

per 12 stuks van 1 kg

17.01.1081

WITTE RIJST

B, per 6 zakken van 1 kg

17.01.1080

ZILVER- 
VLIESRIJST

B, per karton van 5 kg

21.05.1099

 
GROENE LINZEN

B, per 6 zakken van 500 g

21.01.1674

KIKKERERWTEN

B, per 6 zakken van 500 g

21.01.1672

RODE 
LINZEN
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1. BIO-AFBREEKBARE RONDE BOWL UIT PULP  B  64.03.9028  I  2. VOLKORENSPAGHETTI BIO  B  16.01.1534  I  3. ROOM 38 % BIO  B  
04.41.6117  I  4. GRAATLOZE ALASKA POLLAK VISSTICK MSC  DV  40.46.3019  I  5. BROCCOLI BIO  B  DV  40.21.3834  I  6. TOMATENBLOKJES 
BIO  B  DV  40.21.3830  I  7. WORTELBLOKJES BIO  B  DV  40.21.3855  I  8. TIJM BIO  B  33.01.1684  I  9. BROODJESASSORTIMENT BIO  B  DV  
40.12.4467  I  10. CHENIN BLANC PALESA  48.81.1039 

Volkorenspaghetti
     met alaka pollak visstick
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Vis, veggie en bereide gerechten

per pak van 500 g

44.21.1015

GEROOKTE 
MAKREELFILET 
MET PEPER

per pak van 500 g

44.21.1013

GEROOKTE 
MAKREELFILET

porties van ± 110 g. Atlantische origine.

per stuk van 2 stuks van ± 55 g

44.02.1540

GRAATLOZE PLADIJSFILET 
ZONDER VEL

B, per emmer van 5 kg

22.61.6044

HARINGFILET  
IN LUIKSE SAUS

per schaal van 10 stuks

44.02.1538

MAATJES
per stuk van ± 250 g
44.02.1581 

per stuk van ± 350 g
44.02.1582

PANKLARE PLADIJS

JUMBO
per zak van 15 kg
44.42.1148 

IMPERIAL
per zak van 15 kg
44.42.1149

MOSSELEN

per bak van 2 kg

44.42.1135

 
JUMBOMOSSELEN

UV

UV UV UV

UV

middelgroot

per bak van 2 kg

44.42.1155

ZEEUWSE 
HANGCULTUURMOSSELEN

per bak van 10 kg

44.42.1136

ZEEUWSE JUMBOMOSSELEN

per bak van 25 stuks

44.42.1131

HOLLE ZEEUWSE 
OESTERS #2

per bak van 50 stuks

44.42.1130

HOLLE ZEEUWSE 
OESTERS #3

UV UV

per bak van 10 kg

44.42.1133

SUPER ZEEUWSE MOSSELEN

UV

UV

UV UV UV
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per zak van 1 kg

40.55.3171

RODE SURIMICHUNKS 
MET KRABSMAAK

per pot

44.42.1132

UITGESTOKEN  
ST-JACOBSNOTEN CANADA

DV UV

een heerlijk stukje vis uit de koude wateren 
van de Beringzee. Deze lekkere filet kan 
gemakkelijk klaargemaakt worden en geeft 
na bereiding een neutrale vissmaak en een 
stevige afbijt.

porties van ± 100 g, 63 x 96 x 18 mm

per karton van 5 kg
40.45.3032 

porties van ± 150 g, 63 x 120 x 21 mm

per karton van 7,5 kg
40.45.3028

GRAATLOOS 
ALASKA POLLAKPLANKJE

porties van ± 170/220 g

per karton van 5 kg
40.40.3170

porties van ± 90/110 g

per karton van 50 stuks  
van 100 g
40.40.3173 

porties van ± 160/200 g

per karton van 28 stuks  
van 177 g
40.40.3175

GRAATLOOS KABELJAUWHAASJE
Atlantische origine. Het beste stuk van de vis: het haasje! 
Dit product heeft een stevige structuur en is mager en gezond.

deze visporties hebhen een typische donkere kleur 
en kunnen gemakkelijk klaargemaakt worden in 
de oven, combisteamer of de pan.

porties van ± 140/160 g

per karton van 33 stuks van 150 g
40.40.3174

GRAATLOOS KOOLVISHAASJE

porties van ± 100/120 g

B, per karton van 50 stuks 
van 100 g
40.40.3180 

porties van ± 160/180 g

per karton van 29 stuks 
van 150 g
40.40.3181

GRAATLOZE ATLANTISCHE KABELJAUWFILET
een heerlijk stukje kabeljauw, gevangen in de koude wateren van de Atlantische oceaan. 
Mooie witte filets met een stevige structuur. De filet valt na het garen mooi in schubben uit 
elkaar. Gemakkelijk klaar te maken in de oven, combisteamer of de pan. 
Afwerken met wat dille en een schijfje citroen.

heerlijke hokifilet uit de koude wateren rond 
Nieuw-Zeeland. Deze visporties zijn mooi wit van 
kleur, blijven stevig na het garen en hebben een 
typische smaak. Gemakkelijk klaar te maken in de 
oven, combisteamer of de pan.

porties van ± 15 g, 35 x 25 x 20 mm

per karton van 5 kg

40.45.3026

GRAATLOZE HOKIBLOKJES

heerlijke hokifilet uit de koude wateren rond 
Nieuw-Zeeland. Deze visporties zijn mooi wit van 
kleur, blijven stevig na het garen en hebben een 
typische smaak.

porties van ± 140/160 g. 

per karton van 5 kg
40.50.3069

GRAATLOZE HOKIFILET NATUUR
Kaapse heek wordt gevangen in de koude water-
en ter hoogte van Zuid-Afrika. Deze visserij wordt 
door MSC erkend als een duurzame visserij die 
instaat voor het behoud en de verzorging van de 
visgronden. 

porties van ± 140/160 g

per karton van 5 kg
40.40.3155

GRAATLOZE KAAPSE HEEKFILET

porties van ± 140/160 g

per karton van 33 stuks 
van 150 g
40.40.3100

pladijs is een platvis en heeft een ‘bovenkant’ en 
een ‘onderkant’. Na het zorgvuldig fileren worden 
beide ‘kanten’ terug op elkaar gelegd. Zo komt 
men tot een ‘dubbeldekker’-filet. Deze zijn mooi 
wit van kleur en hebben een typische smaak.

porties van ± 70/130 g

per karton van 5 kg
40.40.3154

GRAATLOZE PLADIJSFILET 
ZONDER VEL

DVDV

DV DV

DV DV DVDV
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porties van ± 80/100 g

B, per karton van 5 kg
40.40.3152 

porties van ± 140/160 g

per karton van 33 stuks 
van 150 g
40.40.3171

porties van ± 190/210 g

per karton van 25 stuks 
van 200 g
40.40.3172

GRAATLOZE KOOLVISFILET
deze visporties hebben een typische donkere kleur en kunnen gemakkelijk klaargemaakt 
worden in de oven, combisteamer of in de pan.

porties van ±170/225 g

per karton van 5 kg
40.40.3169

porties van ± 140/160 g

per karton van 33 stuks van 150 g
40.40.3176

GRAATLOZE PANGASIUSFILET
een gemakkelijke te verwerken filet die goed tot zijn recht komt met een smakelijke saus. 
Mooi wit vlees en zeer mager.

porties van ± 40/ 60 g

per karton van 100 stuks van 50 g

40.40.3177

GRAATLOZE PANGASIUS-
ROLLETJES

deze zalm wordt in het wild gevangen. Hij heeft 
een bleekroze  kleur en een stevige structuur. Deze 
filetjes kunnen  gemakkelijk klaargemaakt worden 
in de oven, combisteamer of de pan. Voor afwerk-
ing kruiden naar smaak.

porties van ± 140/160 g

per karton van 5 kg
40.40.3096

GRAATLOZE WILDE ZALMFILET
kleine blokjes van wilde zalm. Volledig op maat 
versneden om beter te kunnen portioneren. Deze 
wilde zalm heeft een bleke roze kleur, een stevige 
structuur en een typische smaak. Uitermate ges-
chikt voor vispannetjes en vissoepen.

porties van ± 15 g, 35 x 25 x 20 mm

per karton van 5 kg
40.45.3025

GRAATLOZE ZALMBLOKJES

scharfilet gerold rond een stukje wilde zalm.  
Een overheerlijke combinatie van puur vis met 
een typische smaakbeleving. Gemakkelijk klaar te 
maken in de  oven, combisteamer of de pan.

porties van ± 60/70 g

per karton van 5 kg
40.40.3092

OPGEROLDE GRAATLOZE 
SCHAR MET ZALM

de graatloze visfiletjes zijn opgerold en geven elk 
recept een feestelijk tintje. Mooie witte filetjes met 
een typische smaak en een zachte afbijt.

porties van ± 50/80 g

per karton van 5 kg
40.40.3093

OPGEROLDE GRAATLOZE 
SCHARFILET

DV DV

DV DV DV

DVDV

voorgegaard en ovenklaar. Overheerlijke visfilet in 
een jasje van ‘meunière’ meteen vleugje citroen. 
Gemakkelijk te bereiden in de oven zonder toev-
oeging van extra vetstoffen.

porties van ± 140/160 g

per karton van 6 kg
40.50.3073

GRAATLOZE ALASKA POLLAK 
MEUNIÈRE

overheerlijke visfilet in een krokant jasje. Deze 
zacht gekruide visporties zijn uitermate geschikt 
voor bereiding in de friteuse of de pan. Een gezond 
alternatief en een bewuste keuze.

porties van ± 150 g

per karton van 6 kg
40.50.3089

GRAATLOZE GEPANEERDE 
ALASKA POLLAKFILET

porties van ± 50 g

per karton van 100 stuks van 50 g
40.50.3005

GRAATLOOS VISKROKANTJE
voorgebakken. Een speels verrassend visfiguurtje uit filetstukjes van alaske pollak. 
Deze smaakvolle visjes in een krokante panering zijn erg gegeerd door klein en groot. 
Zonder toevoeging van extra vetstoffen, gemakkelijk klaar te maken in de oven.

DVDV

DV

gegaard en gepaneerd. De visporties zijn samen-
gesteld uit filets. Een gezond alternatief, klaar te 
maken in de (regeneratie)oven.

porties van ± 50 g

per karton van 5 kg
40.46.3019

GRAATLOZE 
ALLASKA POLLAK VISSTICK

voorgebakken, gepaneerd en ovenklaar. Visstick op 
basis van filet. Te bereiden zonder toevoeging van 
extra vetstoffen

porties van ± 150 g

per karton van 7,5 kg
40.46.3013

GRAATLOZE 
ALLASKA POLLAK VISSTICK

DVDV
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“ Zo’n 70 % van het 
Rico PROFESSIONAL- 

assortiment diepvriesvis is 
MSC-gecertificeerd. 

”

Geert Detré
CEO All Freez
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IN DEZE HELE SAMENWERKING SPEELT 
DUURZAAMHEID EEN ZEER BELANGRIJKE 
ROL.
Els Vanvelk: “Zo’n 70 % van het Rico 
PROFESSIONAL-assortiment diepvriesvis is 
MSC-gecertifieerd. Dit is een internationaal 
milieulabel voor goed beheerde en duurzame 
visserij dat steunt op 3 kernprincipes: geen over-
bevissing, geen gevaar voor het onderliggende 
ecosysteem en duurzaam beheer van de visserij 
met zo min mogelijk impact op het milieu.”

HOE WORDEN DEZE PRINCIPES DAN IN DE 
PRAKTIJK OMGEZET?
Els Vanvelk: “Enerzijds legt men voor elke 
vissoort een TAC, een Total Allowable Catch, 
vast (de maximale hoeveelheid vis die 
gevangen mag worden, meestal periode van 1 jaar 
of  1 vangstseizoen n.v.d.r.). Deze wordt berekend 
op basis van hoeveel vis er in een bepaalde zone 
leeft (de densiteit) en hoeveel er het jaar nadien 
nog over moet zijn om het voortbestaan van de 
soort te garanderen. Ter illustratie: voor de kusten 
van Canada is de kabeljauw door overbevissing 
in de jaren ’90 bijna volledig verdwenen. De 
getroffen maatregelen hebben tot op vandaag 
nog steeds niet geleid tot een voldoende herstel 
van het visbestand.

Anderzijds heeft elke vissoort een eigen zone en 
seizoen waarin deze gevangen mag worden om 
de competitie met andere vissoorten en zee-
zoogdieren te vermijden. Zo vangt men in de  
Beringzee alaska pollak van januari tot april en 
van augustus tot oktober.

Daarnaast gebruiken de visserijen specifieke net-
ten, afhankelijk van de grootte van de vis en waar 
deze precies leeft. De pladijs, bijvoorbeeld, leeft 
op de bodem van de oceaan, alaska pollak in de 
middelste laag van het water. Voor deze laatste 
worden dan ‘Mid-water Trawl nets’ gebruikt. 
De mazen moeten ook goed afgestemd zijn om 
andere visjes en jonge vissen door te laten. Als 
er toch bijvangst optreedt, wordt deze alsnog 
gevaloriseerd aan de hand van voortdurend 
vernieuwende toepassingen.

Uiteraard is er een sterke controle en traceerbaar-
heid nodig. Hiervoor is er op elk fabrieksschip, dit 
is een groot schip dat vis vangt, schoonmaakt en 
invriest in blokken, een vertegenwoordiger van 
de ‘National Marine Fisheries Service’ aan boord. 
Deze vertegenwoordiger analyseert de vangst zo-
dat de vispopulatie in kaart gebracht kan worden. 
Op die manier kan men tijdig bijsturen en wordt 
de duurzaamheid gegarandeerd.”

BIJ DEZE CERTIFICERING KOMT DUIDELIJK 
HEEL WAT KIJKEN. GAAN JULLIE ZELF OP 
ZOEK NAAR GECERTIFICEERDE VISSERIJEN?
Geert Detré: “U moet weten dat de visserijsec-
tor een mondiale markt is. Er wordt namelijk 
over de hele wereld gevist én verhandeld. Voor 
bepaalde wild gevangen soorten vis werken we 
rechtstreeks samen met de organisaties die MSC 
gecertificeerde fabrieksschepen in eigen beheer 
hebben. Voor andere wild gevangen soorten en 
gekweekte vis werken wij samen met MSC- en/
of ASC-gecertificeerde traders, die verschillende 
gecertificeerde visserijen groeperen en zo de vis 
aanbieden. Op deze manier zijn we niet alleen 
zeker van een constante aanvoer, maar ook van 
een uitstekende kwaliteit. Onze gecertificeerde 
traders hebben namelijk een eigen team ter 
plaatse dat niet alleen kwaliteit, maar ook 
de werking van de visserijen controleert. Het 
MVO-aspect ‘people’ is voor ons bijvoorbeeld ook 
belangrijk. 

Rico PROFESSIONAL-
visassortiment met aandacht 

voor duurzaamheid
U kent haar allicht van uw bezoek aan onze JAVA vakbeurs: 
Els Vanvelk, gepassioneerde sales manager van All Freez, intussen een vaste waarde op de 
Rico PROFESSIONAL-stand. Samen met CEO Geert Detré neemt ze ons op enthousiaste wijze 
mee in het verhaal van All Freez, de producent achter onze Rico PROFESSIONAL-vis. 

ACHTER DE SCHERMEN 

KORT SAMENGEVAT

All Freez is een ervaren en dynamisch Belgisch 
verwerkingsbedrijf voor diepgevroren vispro-
ducten, opgericht in 1983. In 1994 werd het 
bedrijf overgenomen door de groep Incopack.

> 5.000 ton totaal jaarlijks productievolume
> 64 werknemers en 20 uitzendkrachten
> 30% van de omzet gerealiseerd in België
> De andere 70% situeert zich in andere 

Europese landen
> 95 % van het aanbod is private label
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Wij willen geen partners die kinderarbeid 
tolereren of mensen sociaal uitbuiten.

Daarnaast zijn natuurlijk betrouwbaarheid en een 
hoge servicegraad belangrijk. Wij moeten aan 
onze klanten, waaronder JAVA Foodservice, een 
constant aanbod kunnen bieden. Aangezien je 
in onze markt geen ‘palletje’ vis koopt, maar een 
hele container, is de impact meteen aanzienlijk.

Uiteraard zijn respect voor het klimaat en de 
natuur een belangrijke vereiste. Daarom is de 
keuze voor een het MSC- en ASC-keurmerk een 
duidelijke keuze.”

JULLIE DRAGEN DUURZAAMHEID DUIDELIJK 
HOOG IN HET VAANDEL. 
WELKE INITIATIEVEN NEMEN JULLIE 
DAARVOOR NOG MEER?
Geert Detré: “Onze productieafdeling kan niet 
zonder water, enerzijds voor de productie zelf 
en anderzijds om de hallen schoon te houden. 
Enerzijds proberen we ons waterverbruik 
zoveel mogelijk te beperken en anderzijds 
het afvalwater gecontroleerd af te voeren. 
Bijkomend zijn we aan het nagaan om warmte 
van, bijvoorbeeld, koelinstallaties en de produc-
tielijnen te recupereren. Daarnaast zijn we in 
het volledige gebouw overgeschakeld op ledver- 
lichting en doen we veel inspanningen om onze  

verschillende afvalstromen te scheiden en gecon-
troleerd af te voeren. 

Het zijn niet meteen de allergrootste initiatieven, 
maar we dragen wel met kleine acties ons  
steentje bij.

Ook voor onze klanten is duurzaamheid erg 
belangrijk. De vraag naar MSC- en ASC-gecer-
tificeerde vis, nieuwe verpakkingen etc. wordt 
steeds groter en ook andere duurzaamheids- 
initiatieven komen steeds vaker ter sprake.”

DIT VERGT DAN EEN HEEL KLANTGERICHTE 
AANPAK.
Geert Detré: “Absoluut. Dat is het grote voordeel 
een relatief klein bedrijf te zijn. Wij kunnen erg 
flexibel reageren op vragen van klanten, zowel 
wanneer het gaat over verpakking als over de 

producten zelf. Wij kunnen namelijk relatief een-
voudig de opstelling van onze productiesystemen 
veranderen.”

WAT ZIJN ZOAL DE HUIDIGE OF TOEKOMS-
TIGE TRENDS IN DE MARKT?
Geert Detré: : “We zien voornamelijk een stijgen-
de vraag naar kleinere porties en convenience.  
Hiermee bedoelen we voornamelijk de voorge-
vormde en gegaarde producten. Dit spaart tijd uit 
in de keuken en een constante hoeveelheid maakt 
de kostprijsberekening juister en eenvoudiger.

Specifiek voor gepaneerde of gecoate producten 
is de stijgende vraag naar glutenvrije varianten. 
All Freez heeft de afgelopen jaren haar processen 
gescreend en aangepast om 100 % gegaran-
deerd glutenvrije producten te maken. Net als 
in het Verenigd Koninkrijk is de vraag naar deze 
varianten ook in België aan het toenemen.”

Els Vanvelk: “Deze trends spotten we het vaakst 
op vakbeurzen. Zo nemen we jaarlijks deel aan 
Seafood Expo Global in Brussel, de grootste beurs 
voor de verhandeling van vis en ander ‘seafood’ 
ter wereld. Anderzijds staan we ook elk jaar op 
‘World of Private Label’ van PLMA (Private Label 
Manufacturers n.v.d.r.) in Amsterdam. Deze 
twee internationale beurzen zijn nog steeds erg  
belangrijk voor ons om te netwerken.”

“ Ook voor 
onze klanten is 

duurzaamheid erg 
belangrijk. 

”



DUURZAME PRODUCTEN  I 39

gepaneerd. Deze visstick brengt het beste  van de 
zee op je bord. Visstick op basis van filet. De Alaska 
pollakvisserij wordt door MSC erkend als een  
duurzame visserij die instaat voor het behoud en 
de verzorging van de visgronden.

porties van ± 50 g

per karton van 5 kg
40.46.3020

GRAATLOZE 
ALLASKA POLLAK VISSTICK

voorgegaard. De visporties zijn samengesteld uit 
filets. Een gezond alternatief, klaar te maken in de 
(regeneratie)oven.

porties van ± 120 g

per karton van 41 stuks van 120 g
40.50.3070

GRAATLOZE GEPANEERDE 
HOKIFILET

niet voorgebakken. De filet is mooi wit vanbinnen, 
heeft een krokant korstje en is gemakkelijk te 
bereiden in de oven of bakpan.

porties van ± 140/160 g

per karton van 5 kg
40.41.3033

GRAATLOZE GEPANEERDE 
PLADIJSFILET

voorgebakken. De filet is mooi wit vanbinnen, 
heeft een krokant korstje en is gemakkelijk te 
bereiden in de oven of bakpan.

porties van ± 140/160 g

B, per karton van 5 kg
40.41.3036

GRAATLOZE GEPANEERDE 
PLADIJSFILET

voorgegaard en ovenklaar. Hokifilet in een jasje van 
meunière met een vleugje citroen. Gemakkelijk te 
bereiden in de oven, zonder toevoeging van vetstoffen.

porties van ± 160 g

per karton van 5 kg
40.50.3080

GRAATLOZE HOKI VORMFILET 
MEUNIÈRE

voorgegaard en gepaneerd. Krokante korst en een 
kruidige vulling op basis van alaska pollak en prei.

porties van ± 100 g 

per karton van 5 kg
40.46.3024

GRAATLOZE VISBURGER 
MET PREI

voorgegaard en gepaneerd. Krokante korst met 
een zachtere vulling.

porties van ± 25 g

per karton van 200 stuks van 25 g
40.50.3097

GRAATLOZE VISNUGGETS

porties van ± 100 g

per karton van 5 kg

40.46.3025

GRAATLOZE VISSTEAK MET SPINAZIE
alaska pollakplankje bedekt met spinazie, omhuld met een krokant korstje.

ambachtelijk gebakken

per ± 1 kg

22.51.6005

KIBBELING

voorgebakken. Trapeziumvormige filet, gepaneerd 
met rijstpoppanering.

porties van ± 85 g

per karton van 45 stuks van 85 g
40.46.3026

VISTIP IN RIJSTPANERING

porties van ± 150 g

per karton van 7,5 kg
40.46.3015

porties van ± 100 g

per karton van 5 kg
40.46.3016

GRAATLOZE ALLASKA POLLAK VISSTICK
gepaneerd. Deze visstick brengt het beste  van de zee op je bord. Visstick op basis van filet. De alaska pollak- 
visserij wordt door MSC erkend als een duurzame visserij die instaat voor het behoud en de verzorging van de 
visgronden. Een gezond alternatief en een bewuste keuze. Klaar te maken in de pan of de friteuse.

DV DV

DV

DV

DV DV DV DV

DV DV
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1. TOFUGEHAKT BIO  B  42.39.0074  I  2. GEROOKTE GEFERMENTEERDE LUPINE BIO  B  23.50.6121  I  3. WITTE RIJST FAIRTRADE BIO  B  
17.01.1081  I  4. OREGANO BIO  B  33.03.1300  I  5. PROVENÇAALSE KRUIDEN BIO  B  33.01.1612  I  6. AJUINBLOKJES BIO  B  DV  40.21.3829  
I  7. MAIS SUPERSWEET BIO  B  DV  40.21.3844  I  8. GESNEDEN CHAMPIGNONS BIO  B  DV  40.21.3842  I  9. ROZIJNEN FAIRTRADE  B  
20.03.1268  I  10. GRASS PAPER PLACEMAT LEAF  B  62.13.8178  I  11. SLAKOM LAGUNA VIOLA  B  96.11.9208

Kruidige rijstsalade 
     met lupine
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gefermenteerde lupinebonen met een typische 
rooksmaak

B, per karton van 6 stuks van 150 g

23.50.6121

GEROOKTE 
GEFERMENTEERDE LUPINE

vleesvervanger op basis van hennepzaad

B, per karton van 6 pakken van 200 g

42.39.0075

HEMPFU

gemaakt van tarwegluten. 
Een volwaardige vleesvervanger met 
de hartige smaak en vezelachtige 
- op vlees lijkende – structuur 
die ook te bereiden is zoals vlees: 
bakken, roosteren, grillen op de BBQ, 
verwerken in stoofpotjes …

B, per blok van 1,4 kg

24.01.6576

SEITAN

op natuurlijke wijze gefermenteerde gepelde 
sojabonen, zelf op smaak te brengen. 
Een volwaardige vleesvervanger met alle 
essentiële aminozuren, vele mineralen en 
vitamines. In schijven snijden, marineren 
naar smaak, bakken of frituren.

B, per 6 pakken van 270 g

42.39.0073

TEMPEH

een plantaardige vleesvervanger op basis van 
ongepelde sojabonen. 
Mogelijkheden: pletten, mixen, verkruimelen, in 
blokjes en schijven opbakken, in ovenschotels, in 
desserten, bij bereiding van sauzen.

per 8 pakken van 270 g

42.39.0071

TOFU

plantaardige burger op basis van 28 % gekookte 
lupinebonen met een gembertoets

B, per karton van 6 stuks van 240 g

23.50.6120

LUPINEBURGER ORIGINAL

B, per karton van 8 pakken van 
180 g

42.39.0074

TOFUGEHAKT

geplooid, 135 mm

B, per karton van 60 stuks van 90 g

40.04.3038

OMELET NATUUR

pizza met tomatensaus, mozzarella 
en oude harde kaas

B, per 10 stuks van 380 g

40.22.3340

PIZZA MARGHERITA

porties witte visfilet zonder graten, gedrenkt in 
een lichtgecitroneerde amandelbereiding. Geen 
bewaarmiddelen toegevoegd en een gegaran-
deerde frisheid.

B, per karton van 32 stuks van 160 g

40.22.3325

WITTE 
AMANDELVIS-

PORTIES

DVDV DV
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Hulpstoffen, sauzen en vetstoffen

B, per 6 pakken van 500 g

14.03.1014

BOEKWEITMEEL

B, per 6 zakken van 500 g

14.01.1069

BOEKWEITVLOKKEN

B, per 6 zakken van 400 g

14.01.1070

RIJSTVLOKKEN

B, per 6 zakken van 500 g

14.01.1071

 
SPELTVLOKKEN

B, per 6 zakken van 1 kg

14.01.1082

TARWEBLOEM  
65 %

B, per 6 pakken van 200 g

33.03.1287

 
TARWEZEMELEN

B, per karton van 12 flessen
van 417 g

08.11.1023

AGAVESIROOP
B, per 20 pakken 
van 500 g

34.01.1113

RIETSUIKER

extract van rode zeewieren, sterk gelerend

B, per 6 doosjes van 20 stuks van 2 g

13.01.1072

AGAR 
AGAR

rendement = 42 l

per doos van 1 kg

25.01.1142

GROENTE- 
BOUILLON
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B, per karton van 
6 stuks van 25 cl

32.03.1094

FRAMBOZEN- 
AZIJN

B, per karton 
van 6 stuks van 
145 ml

29.03.1178

MILDE 
SOJASAUS 
SHOYU

B, per karton van 6 stuks 
van 130 g

33.05.1171

PESTO MET 
BASILICUM EN 
CASHEWNOTEN

B, per karton van 6 stuks  
van 90 g

29.11.1238

SALSA PICANTE 
SAUS

per vat van 10 l

10.01.1330

FRITUUROLIE

B, per 12 emmers van 500 ml
10.01.1289 

B, per 6 emmers van 2,5 l

10.01.1290

KOKOSOLIE

B, per 6 flessen 
van 500 ml

10.01.1271

KOOLZAAD-
OLIE

deze olie is koudgeperst uit een selectie perfect 
rijpe, zwarte olijven. Voor het op smaak brengen 
van allerlei mediterrane gerechten, maar is ook 
geschikt voor de alledaagse keuken.

B, per 6 flessen van 1 l

10.01.1275

OLIJFOLIE

B, per 6 flessen 
van 1 l

10.01.1270

ZONNE-
BLOEMOLIE

B, per pakje van 200 g

09.01.1058

BOTER

82 % VG

B, per karton van 20 stuks van 250 g

09.01.1070

ONGEZOUTEN 
PLATTELANDSBOTER



44 I  DUURZAME PRODUCTEN 

Gedroogd fruit, noten en zaden

B, per karton van 18 stuks van 200 g

20.03.1293

MEDJOUL DADELS
B, per karton 
van 12 stuks van 
200 g

20.03.1268

ROZIJNEN

B, per 6 pakken 
van 500 g

20.03.1131

SULTANA- 
ROZIJNEN

B, per 6 potten van 200 g

20.03.1222

 
VIJGEN

B, per zak van 2,5 kg

20.03.1304

AMANDEL- 
SCHILFERS

B, per 6 potten van 200 g

35.91.1356

 
CASHEWNOTEN

CASHEWNOTEN

NATUUR
B, per karton van 9 stuks van 130 g
35.91.1379 

MET ZEEZOUT
B, per karton van 9 stuks van 120 g
35.91.1378

amandelen, abrikozen en wilde kersen

B, per karton van 9 stuks van 100 g

20.03.1270

 
HUNZA FRUIT & NOTENMIX

B, per karton van 6 stuks van 200 g

20.03.1300

 
KOKOSNOOTSCHILFERS

amandelnoten, hazelnoten, walnoten, paranoten, 
cashewnoten, rozijnen

B, per 6 potten van 200 g

35.91.1360

 
STUDENTENHAVER

B, per 6 potten van 125 g

35.91.1361

 
WALNOTEN

per karton van 6 stuks van 200 g

12.21.1209

 
LIJNZAAD

B, per 6 pakken van 500 g

33.03.1286

 
SESAMZAAD

per 6 pakken van 500 g

20.03.1133

 
ZONNEBLOEMPITTEN
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1. RIJSTIJS VANILLE-CHOCOLADE BIO  B  DV  41.37.3601  I  2. SOJADRINK VANILLE BIO  B  04.11.1078  I  3. GROENE BANANEN FAIRTRADE  
UV  42.41.1605  I  4. SOJADESSERT VANILLEPUDDING  36.49.6029  I  5. YUCACHIPS ZOUT FAIRTRADE  B  35.93.1171  I  6. ZANDKOEKJES MET 
CITROEN FAIRTRADE BIO  B  35.05.1096  I  7. TONY’S CHOCOLONELY KARAMEL-ZEEZOUT FAIRTRADE  B  35.23.1452  I  8. MELKCHOCOLADE- 
REEP FAIRTRADE  B  35.33.1184  I  9. COMPOSTEERBARE LEPEL  B  64.06.9073  I  10. BIODEGRADEERBARE ZWARTE RIETJES  B  64.06.9071  
I  11. IJSCOUPEGLAS  B  96.34.9045

Soja-rijstshake  
     met vanille, chocolade 
                   en banaan
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Snacks
PAPRIKA
per karton van 24 stuks van 50 g
35.93.1169 

B, per karton van 12 stuks van 150 g
35.91.1407

YUCACHIPS
op basis van yuca (ook wel maniok of cassave genoemd)

TACO
B, per karton van 24 stuks 
van 50 g
35.93.1170

ZOUT
B, per karton van 24 stuks van 50 g
35.93.1171 

B, per karton van 12 stuks van 150 g
35.91.1406

B, per karton van 400 porties van 5 g

38.03.1531

FONDANTCHOCOLAATJES 
60 % CACAO

B, per karton van 12 doosjes van 180 g

38.03.1671

MIGNONNETTES  
70 % FONDANTCHOCOLADE

fijne melkchocolade met hazelnootvulling

B, per karton van 6 stuks van 280 g

35.31.1281

NOUSSINES - CHOCOLADE- 
BONBONS

per karton van 35 porties van 50 g

35.33.1185

FONDANTCHOCOLADEREEP

B, per karton van 35 porties van 50 g

35.33.1184

MELKCHOCOLADEREEP

B, per karton van 35 porties van 47 g

35.33.1166

MELKCHOCOLADEREEP 
MET NOTEN

B, per karton van 35 porties van 50 g

35.33.1174

MELKCHOCOLADEREEP 
MET PRALINÉ

5 smaken: fondant, melk-nougat, melk-kokosnoot, 
fondant-banaan, fondant-limoen. In flowpack.

per display van 20 stuks van 30 g

35.33.1191

MIX CHOCOLADEREPEN 
GREEN DREAM

B, per karton van 35 stuks van 47 g

35.23.1452

TONY’S CHOCOLONELY 
KARAMEL-ZEEZOUT

B, per karton van 35 stuks van 50 g

35.23.1453

TONY’S CHOCOLONELY 
MELKCHOCOLADE

B, per karton van 35 stuks van 47 g

35.23.1454

TONY’S CHOCOLONELY 
PUUR-AMANDEL-ZEEZOUT

B, per karton van 35 porties van 50 g

35.33.1222

WITTE CHOCOLADEREEP
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B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1266

MELKCHOCOLADE

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1270

MELKCHOCOLADE  
KARAMEL-ZEEZOUT

bio melkchocolade met stukjes gekarameliseerde 
amandelen

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1265

MELKCHOCOLADE 
MET AMANDELEN

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1268

MELKCHOCOLADE 
MET KOKOSNOOT

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1269

PURE CHOCOLADE

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1264

PURE CHOCOLADE  
MET STUKJES CACAOBOON

B, per karton van 12 stuks van 100 g

35.31.1267

PURE CHOCOLADE 
MET STUKJES KOFFIEBOON

individueel verpakt, met walnoten, amandelen, 
cranberries en kokos

B, per karton van 20 stuks van 35 g

35.03.1694

BOTERKOEKJES MET  
HAVER EN NOTEN

individueel verpakt

B, per karton van 20 stuks van 35 g

35.03.1695

BOTERKOEKJES MET  
HAVER EN ROZIJNEN

individueel verpakt

B, per karton van 20 stuks van 35 g

35.03.1696

BOTERKOEKJES MET 
WALNOTEN EN HONING

per karton van 20 stuks van 45 g

35.03.1646

CHOCOLADEKOEK

per karton van 20 stuks van 55 g

35.03.1645

KOKOSKOEK

individueel verpakt

B, per karton van 66 stuks

38.03.1659

MIX SPECULOOS-  
EN CHOCOLADEKOEKJES

individueel verpakt

B, per karton van 66 stuks

38.03.1658

MIX SPELT- EN  
MUESLIKOEKJES

per karton van 20 stuks van 40 g

35.03.1644

SPELT-AMANDELKOEK
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B, per pak van 175 g

35.05.1094

SPELT-HONINGWAFELS

per karton van 20 stuks van 40 g

35.03.1643

SPELT-MUESLIKOEK

B, per karton van 6 stuks van 125 g

35.05.1096

ZANDKOEKJES 
MET CITROEN

B, per karton van 6 stuks van 125 g

35.05.1097

ZANDKOEKJES 
MET KOKOS

B, per 12 pakken 
van 300 g

35.01.1580

PEPERKOEK

fruitreep met mango en amazonenoten

B, per karton van 28 porties van 40 g

35.23.1353

MANGO-AMAZONENOTEN-
REEP

melkchocoladereep gevuld met kokos, mango en 
krokante granen

B, per karton van 24 porties van 33 g

35.23.1253

MANGO-KOKOSREEP

per karton van 45 porties van 20 g

12.23.1081

SESAMREEP

per doos van 35 porties van 30 g

35.23.1252

NOUGAT

per 20 zakjes van 100 g

35.23.1397

SNOEPBEERTJES

B, per karton van 12 zakjes 
van 100 g

35.21.1406

SNOEPJES MET 
ARDENSE KRUIDEN

B, per karton van 12 zakjes 
van 100 g

35.21.1405

SNOEPJES MET  
HONING EN EUCALYPTUS

B, per karton van 12 zakjes 
van 100 g

35.21.1404

SNOEPJES 
MET HONING EN TIJM
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IJs

lactosevrij

B, per 6 dozen van 4 stuks van 120 ml

41.37.3599

CORNETTO RIJSTIJS  
FRAMBOOS

lactosevrij

B, per 6 dozen van 6 stuks van 50 ml

41.37.3598

FRISCO RIJSTIJS 
VANILLE

lactosevrij

B, per 6 dozen van 750 ml

41.37.3601

RIJSTIJS 
VANILLE-CHOCOLADE

lactosevrij

B, per 6 dozen van 750 ml

41.37.3600

RIJSTIJS 
VANILLE-FRAMBOOS

B, per 6 dozen van 4 stuks van 120 ml

41.37.3602

CORNETTO SOJA-IJS 
CHOCOLADE NOOTJES

vanille- en chocolade-ijs, met noten

B, per 6 dozen van 6 stuks van 50 ml

41.37.3605

FRISCO SOJA-IJS

chocoladeroomijs met stukjes cake 
met chocoladesmaak (14 %)

B, per karton van 12 stuks  
van 150 ml

41.37.3797

CHOCOLADE  
FUDGE BROWNIE

bananenroomijs met bananen van 
cacaofantasie en walnoten

B, per karton van 12 stuks  
van 150 ml

41.37.3800

CHUNKEY  
MONKEY

vanilleroomijs met stukken koekdeeg 
met chocostukjes en cacaofantasiestukken

B, per karton van 12 stuks  
van 150 ml

41.37.3799

COOKIE  
DOUGH

roomijs met aardbeiencake, stukjes gezoete 
aardbei en koekstukjes (9 %)

B, per karton van 12 stuks  
van 150 ml

41.37.3798

STRAWBERRY 
CHEESECAKE

DV DV

DV DV DV DV

DVDVDVDV
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Non-food

Ø 21 cm

B, per karton van 300 stuks

64.07.9526

BIO-AFBREEKBAAR 
PLASTIC DEKSEL

155 x 155 x 56 mm, 500 ml

B, per karton van 300 stuks

64.07.9560

BIO-AFBREEKBAAR 
VIERKANT BAKJE

750 ml

B, per karton van 300 stuks

64.07.9561

BIO-AFBREEKBAAR 
VIERKANT BAKJE

PP, Bepulp, 180 x 180 x 17 mm

B, per karton van 300 stuks

64.07.9593

BIODEGRADEERBAAR 
VIERKANT DEKSEL

100 ml

B, per karton van 300 stuks

64.03.9027

BIO-AFBREEKBARE 
RONDE BOWL UIT PULP

500 ml

B, per karton van 500 stuks

64.03.9028

BIO-AFBREEKBARE RONDE 
BOWL UIT PULP

400 ml

B, per karton van 400 stuks

64.03.9029

BIO-AFBREEKBARE 
RONDE BOWL UIT PULP

Ø 26 cm

B, per karton van 400 stuks
64.02.9084

Ø 18 cm

B, per karton van 600 stuks
64.02.9086 

Ø 23 cm

B, per karton van 500 stuks
64.02.9085

BIO-AFBREEKBAAR 
ROND BORD UIT PULP

15 x 15 cm

B, per karton van 1000 stuks

64.02.9087

BIO-AFBREEKBAAR 
VIERKANT BORD UIT PULP

CPLA, 16 cm

B, per karton van 1000 stuks

64.06.9074

COMPOSTEERBAAR 
MES

CPLA, 12 cm

B, per karton van 2000 stuks

64.06.9068

COMPOSTEERBARE 
KOFFIELEPEL

CPLA, 15,5 cm

B, per karton van 1000 stuks

64.06.9073

COMPOSTEERBARE 
LEPEL

Bepulp, 208 mm x 11 mm

B, per karton van 150 stuks

64.07.9595 

BIO-AFBREEKBAAR 
ROND DEKSEL

transparant, Bepulp, 159 x 159 x 16 mm

B, per karton van 300 stuks

64.07.9596 

BIODEGRADEERBAAR 
VIERKANT DEKSEL
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165 mm

B, per karton van 10 pakken van 
100 stuks
64.01.9141

BIODEGRADEERBAAR 
HOUTEN MES

155 mm

B, per karton van 10 pakken van 
100 stuks
64.01.9140 

BIODEGRADEERBAAR 
HOUTEN VORK

CPLA, 16 cm

B, per karton van 1000 stuks

64.06.9075

COMPOSTEERBARE VORK

8,5 x 9 cm, gemaakt van gras. Met witte 
servet.

B, per karton van 5 pakken van 
100 stuks

62.26.0044

GRASS PAPER 
BESTEKZAKJE LEAF

30 x 40 cm, gemaakt van gras.

B, per karton van 4 pakken van 
250 stuks

62.13.8178

GRASS PAPER 
PLACEMAT LEAF

Ecoecho

Gemaakt van gras, 
dus erg 

milieuvriendelijk!
Een product dat de naam 

ecoecho® draagt, moet voldoen 
aan strenge normen: 

het moet voor een belangrijk 
deel voldoen aan ten minste 

twee van de volgende 
milieunormen: efficiënt 

gebruik van hulpbronnen, 
hernieuwbaarheid, 

composteerbaarheid 
en verantwoorde productie.

Wist u trouwens dat alle 
Duni-producten 

composteerbaar zijn?

200 x 70 x 50 mm

B, per karton van 500 stuks

64.07.9589

BIODEGRADEERBARE 
KARTONNEN TORTILLASLEEVE

237 ml

B, per karton van 1000 stuks

64.04.9163

BIO-AFBREEKBARE BEKER

200 cc

B, per 30 pakken van 100 stuks van 
20 cl

64.04.9109

BIO-AFBREEKBARE 
TRANSPARANTE BEKER

Ø 80 mm

B, per karton van 1000 stuks
64.05.9188 

BIODEGRADEERBAAR 
WIT DOMEDEKSEL

Ø 90 mm

B, per karton van 1000 stuks
64.05.9189 

BIODEGRADEERBAAR 
WIT DOMEDEKSEL

Huhtamaki Bioware, 400 ml, Ø 90 mm

B, per karton van 1000 stuks
64.05.9191

BIODEGRADEERBARE 
KARTONNEN BEKER

200 ml, Ø 80 mm

B, per karton van 1000 stuks
64.05.9194

BIODEGRADEERBARE 
KARTONNEN BEKER
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23 cm

B, per karton van 5000 
stuks

64.06.9080

BIODEGRADEERBARE 
INDIVIDUEEL 
VERPAKTE RIETJES

6 x 19,5 cm

B, per pak van 
400 stuks

64.06.9079

 WIT-GROEN

6 x 19,5 cm

B, per pak van 
400 stuks

64.06.9078

WIT

6 x 19,5 cm

B, per pak van 
400 stuks

64.06.9077

ZWART

BIODEGRADEERBARE 
ZWARTE RIETJES

17 mi, 50 l, 60 x 95 cm

B, per karton van 448 stuks van 50 l

65.01.9091

COMPOSTEERBARE BIOBAG 
VUILNISZAKKEN

BIODEGRADEERBARE 
PAPIEREN RIETJES

B, per karton van 80 stuks

64.07.9592

BIO-AFBREEKBARE BEKERHOUDER 
VOOR 2 BEKERS

B, per karton  
van 40 stuks

64.07.9591

BIO-AFBREEKBARE BEKERHOUDER 
VOOR 4 BEKERS

250 cc

B, per karton van 2100 stuks

64.04.9161

BIODEGRADEERBARE 
TRANSPARANTE BEKER

14 cm, 8 mm

B, per pak van 250 stuks
64.06.9070 

25 cm, 8 mm

B, per pak van 250 stuks
64.06.9071

Alle allergenen zijn niet alleen terug te 
vinden	in	de	productfiches	op	JAVA	Online,	
maar tevens onmiddellijk zichtbaar via 
icoontjes in het overzicht.

Voor een volledig overzicht van deze folder,
bekijkt u het label ‘Duurzame producten 
themafolder’ onder ‘Inspirations’. 
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BIED EEN ALTERNATIEF
Catering en horeca worden steeds mobieler, de  
directe keten van kiezen-kopen-eten-afruimen- 
afwassen wordt steeds meer doorbroken. Hierbij 
wordt op zoek gegaan naar allerlei nieuwe en 
vernieuwende concepten, denk maar aan food-
trucks. Jammer genoeg vergroten deze echter 
vaak de afvalberg.

Een eerste belangrijke vraag is de noodzaak aan 
een wegwerpverpakking voor de mobiele klant: 
ook al kiest het merendeel van de klanten voor 
deze gemakkelijkheidsoplossing, soms bestaan er 
ook andere alternatieven. In UZ Leuven werd dit 
jaar een herbruikbare duurzame pot met deksel 
verkocht aan elke medewerker die de afvalberg 
mee wilde verkleinen. Naast duurzaamheid werd 
op deze manier ook de discussie over de portie-
grootte opgelost: 1 portiegrootte is gelijk aan de 
grootte van 1 standaardpot met gesloten deksel.

In de discussie rond wegwerp gaan we er 
trouwens vaak van uit dat wegwerp steeds 
goedkoper is door het besparen op logistiek. 
Dit is echter niet altijd het geval. Het kritisch 
bekijken van de verschillende mogelijkheden 
kan verrassende resultaten opleveren.

THERE’S NO SUCH THING AS  
A FREE LUNCH

Wegwerpproducten zijn handig, ook voor de 
cateraar zelf, omdat het een aantal logistieke 
voordelen oplevert. Het heeft echter ook zijn 
prijs, zowel wat de afvalberg betreft als het 
milieu. En dat mag ook een economische prijs 
hebben, ook al bereken je deze symbolisch.  
Daarom start UZ Leuven binnenkort met het  
aanrekenen van het wegwerpbestek dat vroeger 
gratis was. Op deze wijze willen we onze  
medewerkers bewust laten nadenken over hun 
keuzes, op voorwaarde dat we hen alternatieven 
aanbieden zoals eerder reeds aangegeven.

DE ENE VERPAKKING IS  
DE ANDERE NIET

Het is momenteel niet eenvoudig om de bomen 
door het (bio)plastic bos te zien: de ene soort 
is de andere niet. Er zijn 2 fundamentele  
verschillen in het begrip bioplastic:

1. Bio vanuit het oogpunt van productie:
steeds meer kunststoffen die gebruikt worden als 
verpakking in de foodwereld zijn gebaseerd op 
biologische grondstoffen. In eerste instantie werd 
er vaak gebruik gemaakt van allerlei polymeren 
op basis van edele voedingsstoffen zoals 
bv. mais. Net zoals bij de productie van bio- 
brandstoffen kan je je hierbij vragen stellen of het 
wel zo’n goed idee is om hoogwaardig voedsel 
direct om te zetten naar een wegwerpproduct. 
Ondertussen schakelen we steeds meer over naar 
kunststoffen op basis van bijproducten uit de 
land- of bosbouw. Ook al vergt het enige energie 
om deze kunststoffen te produceren, door het feit 
dat ze zijn opgebouwd uit CO2 uit de lucht, zijn 
ze klimaatneutraler dan kunststoffen op basis van 
fossiele aardolie. Dit is een goede zaak.

2. Bio vanuit het biologisch afbreekbare 
karakter: 

dit is een groeiende markt waar er toch wel 
enige kanttekeningen dienen te worden ge-
maakt. Sommige producten zijn biologisch 
afbreekbaar maar dan wel tot kleine  
microplastics … en laat dat nu net een pijn-
punt zijn waar in het kader van de plastic soep 
heel wat rond te doen is. Andere producten zijn 
composteerbaar maar komen bij het gewone 
afval terecht en worden dus als afval verbrand. 
Als je een keuze maakt voor biodegradeerbare 
of composteerbare materialen, zorg dan ook 
dat je dit, in samenspraak met je afvalophaler,  
effectief kan waarmaken. Dat brengt ons 
naadloos bij punt 4.

MAAK DE TROEP NIET NOG GROTER: 
SORTEER, RECYCLEER EN ZOEK 
MEERWAARDE IN JE AFVAL!

Als je voor wegwerp kiest (of als je door 
omstandigheden niet anders kan), zorg dan ook 
dat er voldoende afvalrecipiënten aanwezig 
zijn. Ook al wil je eerder je eten dan je afval in 
de picture zetten, een duidelijke scheiding en 
een goede communicatie wat er met het afval 
gebeurt, zijn geen luxe. Maak er echter geen 
containerpark van: als je de keuze van wegwerp 
te groot maakt, loop je het risico dat mensen geen 
keuze meer maken en het afval gooien in het 
dichtstbijzijnde recipiënt. Op dat ogenblik loop je 
het risico te eindigen met vervuilde stromen die 
je niet meer kan recycleren, waardoor alles toch 
op 1 grote hoop terechtkomt ter verbranding.

Overleg met je afvalophaler en maak goede  
afspraken: welke mogelijkheden bestaan er voor 
welk afval en wat zijn de randvoorwaarden?  
Misschien heb je wel een aantal reststromen 
en afvalcomponenten die afzonderlijk een 
meerwaarde kunnen betekenen, ecologisch 
én economisch. Belangrijk hierbij is om 
ervoor te zorgen dat men een zuivere stroom 
creëert zonder bijproducten die de recyclage  
belemmeren of zelfs onmogelijk maken.

COMMUNICEER EN CREËER 
MEERWAARDE!

Maak zowel je klanten als je personeel duidelijk 
wat de meerwaarde is van bepaalde acties die je 
onderneemt. Op deze wijze creëer je een breder 
draagvlak voor de stappen die je neemt ter  
verbetering van ieders leefmilieu!

MEER WETEN OVER ‘GROENE’ VERPAKKINGEN?
Herman Devriese diept dit onderwerp graag uit in 
een seminarie tijdens JAVA ON THE ROAD. 
Surf voor meer info en inschrijven naar 
www.javafoodservice.be/java-on-the-road.

Wegwerpverpakkingen en 
duurzaamheid een geslaagd huwelijk?

Het blijft nog altijd een moeilijk verhaal: hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf kan 
innoveren in je catering zonder het ecologisch verhaal te negeren? 
Ook UZ Leuven kent deze uitdagingen en denkt creatief na om mensen toch de 
mogelijkheid te bieden hun maaltijd ergens anders dan in de cafetaria te nuttigen, 
in alle comfort, maar zonder een bijkomende, logistiek zware organisatie op poten  

te zetten. Onderstaand verhaal is er één van vallen en opstaan en groeien in de  
gemaakte keuzes. Herman Devriese, diensthoofd preventie en milieu, licht dit graag toe.
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Bij JAVA Foodservice willen we graag ons steentje 
bijdragen aan een meer centrale plaats voor 
eerlijke handel. En waar beginnen we beter 
dan … bij onszelf?

Daarom organiseren we elk jaar Fairtrade@Work 
om onze medewerkers te laten proeven en ont-

dekken hoe (h)eerlijk fairtrade is. Verschillende 
initiatieven passeerden de revue: proeverijen, 
cadeaupakketten, een fairtrade break of lunch 
etc.

Hierbij ligt de focus niet alleen op smaak en 
inspiratie, maar ook op informatie. 

In 2018 kwam Tilly Verhellen van onze partner 
Oxfam Fair Trade bijvoorbeeld heel wat nuttige 
info met onze medewerkers delen. Deze ken-
nis werd getest in een quiz en de 10 winnaars 
werden beloond met een passend geschenk.

Ook in 2019 zetten we dit initiatief graag verder 
vanuit Sligro Food Group Belgium.

Duurzame
JAVA Foodservice-weetjes

Fairtrade@Work

Kies (h)eerlijk
voor Sint en Pasen
Elk jaar vindt u in ons assortiment verschil-
lende fairtrade- en/of bioproducten terug 
voor Pasen en Sinterklaas. Dit jaar bestaat 
ongeveer 10 % 
van het 
foodassortiment 
voor Pasen uit 
bio- en/of fairtrade 
gecertificeerde 
producten.

Heel wat medewerkers geven alvast het goede voor-
beeld en nemen regelmatig de fiets naar het werk.

Om ook de andere medewerkers een duwtje in de 
rug te geven, organiseert JAVA Foodservice sinds 
2014 een jaarlijkse Fietsdag!

Op deze dag worden onze medewerkers gestimu-
leerd om met de fiets naar het werk te komen, 
waar een mooie beloning wacht. Zo stonden in 
2018 een gratis fietscheck, een milieuquiz met 
mooie prijzen en een testritje met de Elliptigo op 
het programma. En we zouden geen foodbedrijf 
zijn zonder een goedgevuld menu!

Ook in 2019 zetten we dit initiatief graag verder 
vanuit Sligro Food Group Belgium.

Fietsdag
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Vanuit onze eigen waardeketen zetten wij in op 
Milieu – Active Ageing – Multiculturele Openheid 
– Toerisme Voor Allen en Internationale Samen-
werking.

Door in te zetten op deze pijlers die 
allen geïnspireerd zijn door de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN, willen wij een 
positieve impact hebben op de planeet, de mens 
en de maatschappij!

Wij kiezen  er dan ook voor om zoveel mogelijk 
duurzame en eerlijke producten aan te kopen. 
Fairtradeproducten, MSC- en ASC-vis en bio- 

afbreekbare materialen zijn hier slechts een 
voorbeeld van.

Onze samenwerking met JAVA Foodservice is 
hierin dan ook erg belangrijk, wij spreken hier 
dan ook over een echt partnership!

Jo De Bock
Gedelegeerd Bestuurder
Vayamundo

Gino Vermeersch,
CSR Officer Vayamundo

Wist je dat …
» 82 % van alle bestellingen digitaal via 

JAVA Online toekomen? D.w.z. minder 
kans op fouten en minder papierverbruik.

 
» 55 % van onze klantenfacturen digitaal 

(via pdf) worden verstuurd? Hierdoor 
daalt het papierverbruik drastisch en 
vermindert de papierafvalberg aan 
klantenzijde.

» JAVA Foodservice een volwaardig 
alternatief (op leidingwater) voor water 
in (plastic) flessen aanbiedt via onze 
partner The Water Purifier en dit leidt 
tot minder transport, minder afval … ?  
Veel beter voor het milieu!

» Onze gemiddelde dropgrootte € 1.200 
bedraagt? Hoe groter de drop en hoe 
minder vaak wij leveren (minder lever- 
dagen), hoe minder kilometers we afleggen.

» Wij efficiënter kunnen plannen als de 
levervensters bij onze klanten breder zijn? 
Zo leggen onze vrachtwagens minder 
kilometers af.

 
» JAVA Foodservice als eerste food-

serviceleverancier in België het 
ISO 14001-certificaat heeft behaald? 
ISO 14001 is een internationale norm die 
de eisen voor een milieumanagement- 
systeem vaststelt.

 
 Meer weten over ons milieubeleid?
 Volg het mee via www.javafoodservice.be/

java/bedrijfsinformatie/milieubeleid.

Hello Happiness!

Vayamundo wil een
impactorganisatie zijn!

VAYAMUNDO QUILLAN

VAYAMUNDO HOUFFALIZE

VAYAMUNDO OOSTENDE

JAVA ON THE ROAD
28 I 03 I 2019 — 04 I 04 I 2019 — 15 I 05 I 2019

We willen allemaal de juiste verpakkingen inzetten, minder plastic gebruiken, 

voedselverlies vermijden, sociaal geëngageerd zijn, 

seizoensgebonden werken, andere voedingsmiddelen leren kennen … 

en inspelen op de juiste tendensen.

Daarom staat de tweede editie van JAVA ON THE ROAD volledig in het 

teken van duurzaamheid en MVO. Een namiddag met 8 leerrijke duurzame 

seminaries, interessante tussendoortjes, infostanden met partners.

We komen graag naar u toe!

Meer weten of inschrijven? 

Surf naar www.javafoodservice.be/java-on-the-road voor alle details.

WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE!



GRAATLOZE
WILDE ZALMFILET
porties van ± 140/160 g

per karton van 5 kg
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Graatloze wilde zalmfilet
zalm is een vette vis met heel wat gezondheidsbevorderende eigenschappen: 

hij zit namelijk boordevol gezonde omega 3-vetzuren, vitamines en mineralen. Deze nutriënten hebben een gunstig 
effect op het immuunsysteem, de bloeddruk, de hersenen en het gezichtsvermogen.

Redenen te over om deze topper een plekje te geven op uw menu!


