
Een pakket met lekkers 
én een goed verhaal 



Wat leuk dat je dit bijzondere pakket nu voor je hebt! Je boft, want dit 
is niet zomaar een pakket met lekkers: dit is een pakket met lekkers 
én een goed verhaal. 

December staat in het teken van geven en genieten. Geven aan en 
genieten van onze dierbaren, en genieten van lekker eten en drinken. 
Want wat hebben wij Nederlanders het goed: we leven in relatieve 
overvloed. Iets om dankbaar voor - en zuinig op - te zijn. 

Wat veel mensen niet weten is dat wij Nederlanders een kwart (25%!) 
van ons voedsel niet opeten. Dit deel gaat naar diervoederbedrijven 
of erger: het wordt vernietigd. Daarbij gaat het niet alleen om ‘over-
tollige’ voedingswaren: vaak wordt goed voedsel zelfs puur en alleen 
vernietigd om de gemiddelde prijs hoog te houden. Te bizar voor 
woorden, maar helaas de realiteit. Kerngezonde appels met een  
plekje op de schil halen de supermarkt niet, kromkommers en  
minder-toffe peren komen niet in de schappen – terwijl de smaak en 
de kwaliteit hetzelfde zijn als die van een ‘gaaf’ product. Zo mogen 
we niet met voedsel omgaan - dat vinden wij bij IntelligentFood, en 
dat vindt jij ongetwijfeld ook. 



Voedselverspilling kun je niet maken 
– maak liever een verschil

Daarom strijden wij van IntelligentFood tegen voedselverspilling  
met een serie eindejaarsgeschenkdozen, gevuld met producten  
die een verschil maken. (H)eerlijke producten die gemaakt zijn 
van goede, gezonde ingrediënten die door de reguliere voedings-
middelen industrie buitenspel zijn gezet. 

Alle leveranciers van de producten in dit pakket hebben hetzelfde 
doel: de wereld een stukje beter maken. Sommigen doen dit door de 
biodiversiteit in Nederland te vergroten. Anderen door op basis van 
reststromen nieuwe producten te maken om zo voedselverspilling 
tegen te gaan. Weer een ander probeert de winst die wordt gemaakt 
eerlijker te verdelen over alle betrokkenen in de keten. Iedereen 
draagt zijn steentje bij! 

De gulle gever van dit pakket doet ook iets om de wereld een beetje 
beter te maken. Namelijk: jou verwennen met dit bijzondere pakket 
vol overheerlijke producten met een goed verhaal : )

In dit boekje lees je het sympathieke verhaal achter elk product.  
Geniet samen met je dierbaren van de feestdagen, en van deze over-
heerlijke en duurzame lekkernijen.

Jouw eindejaarsbonus: een betere wereld. Waar jij, door het kopen 
en consumeren van deze duurzame producten, ook een steentje aan 
bijdraagt. Vergeet niet: elk steentje, hoe klein ook, draagt bij aan een 
betere wereld!

Prettige feestdagen en een gelukkig 2022,
Junion
CEO IntelligentFood



IntelligentFood is een coöperatieve start-up. Wij ontwikkelen op  
basis van reststromen (h)eerlijke producten met een creatieve/inno-
vatieve receptuur voor voedingsmiddelenbedrijven. We gebruiken 
daarvoor halffabricaten of snijresten die overblijven bij de productie 
van voedsel en die zonder de tussenkomst van IntelligentFood ver-
loren zouden gaan. De mindset van IntelligentFood: ‘Een écht lekker 
product is een harde eis, vermindering van voedselverspilling is een 
bittere noodzaak.’ 

Natuurlijk is het ideaal als daar ook voor alle partijen een interessant 
en gezond verdienmodel aan vastzit. Kortom: een goede smaak, een 
goed gevoel én eerlijke verdiensten. Een gedeelte van de omzet van 
IntelligentFood gaat bovendien naar een stichting die bomen aan-
plant: ‘CO2-neutraal is het nieuwe sexy en duurzaamheid is geen 
hype. ‘It is here to stay’.

IntelligentFood – Aromatische Oliën: Intelligent-
Food ontwikkelde een serie oliën, verrijkt met 
reststromen van producten van onze Neder-
landse partners: Spakenburg Paling BV uit 
Spakenburg en Klooster BV uit IJmuiden, beide 
visrokerijen. De oliën (een mix van zonnebloem- 
en olijfolie) hebben de heerlijke smaken van 
gerookte makreel en paling, die uit de rest-
stromen worden gefilterd. Hierdoor ontstaat 
een verfijnde gearomatiseerde olijfoliemix  
voor allerlei culinaire toepassingen! 
Samen met een chef-kok ontwikkelde Junion 
verschillende smaakcombinaties, verrijkt met 
kruiden en specerijen. De olie kan voor van  
alles gebruikt worden: als garnering van vis-
salades en gerechten met vis, of als bij zondere 
dip, met een lekker stukje stokbrood. 
Eet smakelijk!

IntelligentFood



Koekjes
Een van de productreeksen van IntelligentFood is 
een serie ‘dooreetkoekjes’. Deze koekjes zijn niet 
alleen heerlijk, maar ook ‘intelligent’ gemaakt van 
reststroom deeg uit de bakkersindustrie. Deze 
productreeks is ontwikkeld in een consortium van  
4 partijen. Een industriële bakker die op jaarbasis 
tussen de 600.000 en 900.000 kg aan restdeeg 
levert. Een bakkerij die gespecialiseerd is in het 
bakken van koekjes, een echte “koekenbakker” 
dus. Een reclamebureau met veel online en  
offline-ervaring. En IntelligentFood zelf, die als 
ketenregisseur alle partijen aanstuurt. Zoals ze 
bij ons in Rotterdam zeggen: “Beter kun je onze 
koeken eten, man!”. Want het is toch zonde als dit 
ovenheerlijke deeg wordt verspild?

IntelligentFood



Bart en Thijs werkten al jaren in de groente- en fruithandel en ver-
baasden zich over de grote hoeveelheid producten die vanwege een 
cosmetisch foutje in de container belandden. Al die voedselverspilling, 
daar moet toch iets aan te doen zijn? 

Appels
De heren beten zich vast in dit vraagstuk  
en al snel ontstond ‘A Better Bite’. Fruit en 
groenten worden gedroogd tot heerlijke 
snacks en smaakmakers, en op die manier 
gered van een enkeltje vuinisbelt. Op deze  
manier werk je niet alleen mee aan een  
betere wereld, maar door verantwoord te 
snacken ook aan een gezondere wereld.  
Het assortiment van A Better Bite bestaat  
uit verschillende soorten gedroogd(e) fruit  
en groenten. Het gedroogde fruit is heerlijk  
als vezelrijke snack, bij de muesli of door  
de yoghurt! 

Daarnaast doet A Better Bite doet er alles 
aan om de bites zo duurzaam mogelijk bij jou 
thuis te krijgen. Zo worden alle bites gedroogd, 
verwerkt en ingepakt door medewerkers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Normaal 
gesproken komen zij misschien moeilijker aan 
een baan, maar voor ons zijn ze onmisbaar! 
A Better Bite werkt samen met de gemeente 
Den Haag om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt weer werkritme op te laten doen 
en met plezier hun carrière op te pakken.

A Better Bite



Peer en mango
Met deze tropische verrassing waan 
je je in verre warme oorden. Heerlijk 
even weg. Kinderen zijn dol op deze 
gezonde zoete traktatie (veel papa’s 
en mama’s ook). En natuurlijk bevat 
dit lekkers alleen suikers die moeder 
natuur heeft toegevoegd.

A Better Bite



Een van de meest duurzame koffieleveranciers van Nederland pakt 
het anders aan. Momenteel verdwijnt 90% van de totale koffiewaarde 
in de keten in de zakken van een handjevol grote multinationals, die 
Moyee Coffee ‘Big Coffee’ noemt. Dit betekent dat de koffie boeren 
achterblijven met slechts 10% van de waarde. Waarde waaraan niets 
is ‘toegevoegd’ – slechts 2% is toegevoegde waarde: de bron voor 
ontwikkeling en winst. Om deze disbalans recht te zetten en de op-
brengst fair te verdelen, is Moyee Coffee opgericht. Met FairChain 
probeert Moyee de balans in de koffieketen te herstellen. Het doel is 
om een 50/50 balans tussen koffieproducenten en koffiedrinkers te 
creëren. Naast de 20% FairChain premie voor de koffieboeren wordt  
er 300% meer geld geïnvesteerd in het koffieproducerende land! En 
dat terwijl jij niet nóg meer betaalt voor de koffie: win-win! 

Single Roast
De single roast van Moyee Coffee is elegant en 
soepel. Deze koffie is gemaakt van de Limu- 
koffieboon, meermaals uitgeroepen tot de 
meest smaakvolle boon van Afrika. De 100% 
Limu is het paradepaardje van Moyee Coffee. 
De boon groeit op extreme hoogte en levert 
een explosie van bloemigheid, aangevuld 
met vleugjes citrusfruit en cacao. Doordat ze 
langzaam, in 13 minuten, wordt gebrand op een 
temperatuur van 197 graden celsius, krijgt ze 
een siroopachtige smaak, een aroma van  
cacao met ondertonen van jasmijn en een  
lichte nasmaak van basterdsuiker. 

Wij van IntelligentFood wisten niet dat je koffie 
zo mooi en poëtisch kunt omschrijven. En het 
bijzondere is: als je weet wat je moet proeven, 
proef je het ook echt.

Moyee Coffee



Boeren in ontwikkelingslanden hebben vaak te kampen met grote 
overschotten. Ruim 40% van de tomatenoogst in Kenia gaat op die 
manier verloren. Enorm zonde van de tomaten en vervelend voor de 
boer. Daarom kwam The Ketchup Project met een oplossing die even 
simpel als effectief is: het drogen van de tomaten! Dit verlengt de 
houdbaarheid zodat de boer zijn hele oogst kan benutten. Samen 
met kleinschalige boeren redt The Ketchup Project tomaten (en  
mango’s) en laten ze deze lokaal drogen. Zo gaan ze verspilling tegen 
en helpen ze boeren aan goede, stabiele inkomsten. 

Van de gedroogde tomaten maakt The Ketchup Project in Nederland 
vervolgens heerlijke ketchup. En niet zomaar een ketchup…  
De ingrediënten zijn zongerijpt en gedroogd, met slechts enkele (bio-
logische) toevoegingen, en dat proef je! 

Smashing Smokey
Door deze ketchup bij jou op tafel te zetten ga 
je voedselverspilling tegen en help je de boer 
aan veel hogere inkomsten. Bovendien geniet 
je van een ketchup met de unieke, volle smaak 
van gedroogde tomaten, gezoet met een beetje 
rietsuikersap - uiteraard zonder kunstmatige 
toevoegingen.

Nadat wij van IntelligentFood deze ketchup 
geproefd hadden, hebben we een pact geslo-
ten: een ander merk ketchup komt er niet meer 
in. Vergeleken met deze smaakexplosie zijn alle 
andere merken ver onder de maat.

The Ketchup 
Project



Mango Madness
Mangoketchup? Jazeker! Heerlijk bij 
een kaasplankje, bbq, (vega)burger, 
ei-gerechten en nog veel meer! Door 
de mangoketchup bij jou op tafel te 
zetten ga je voedselverspilling tegen 
en help je de Keniaanse boer aan veel 
hogere inkomsten.

The Ketchup 
Project



Mirjam en Angela kennen elkaar vanuit de horeca. Angela stond in 
de keuken en Mirjam voerde de bedrijfsleiding. Allebei met een eigen 
talent en sterke kanten: samen vormen ze een creatief duo met een 
missie. De powerladies van Twisted Jams maken jams, chutneys en 
relish van groente en fruit dat anders verspild zou worden. Produc-
ten die te groot, te klein, te krom of gewoonweg te ‘lelijk’ worden 
gevonden voor de verkoop. Veel groente en fruit belandt daardoor 
in de afvalbak, terwijl een scheve paprika net zo lekker smaakt als 
een rechte. Dat goed voedsel verdwijnt is natuurlijk te twisted voor 
woorden! 

Door te betalen voor de grondstoffen probeert Twisted Jams de 
gehele keten te verduurzamen. De jams zijn gebaseerd op seizoen-
sproducten en overschotten van telers en tuinders, maar zijn niet per 
se biologisch. Die brede aanpak is een bewuste keuze. Zo kunnen de 
dames alle aanvoer aannemen en verwerken, terwijl ze de samen-
leving helpen om minder groente en fruit te verkwisten. 

Peer-Vanille
Doorgaans heeft Twisted Jams ongeveer 25 smaken paraat. Daar-
naast is er een vast assortiment, genaamd de ‘big five’ vanwege de 
grote toevoer. De peer-vanille jam is onderdeel van de ‘big five’.

Bij IntelligentFood hebben wij gestemd welke 
van de ‘big five’ we in ons pakket met een goed 
verhaal gaan opnemen. Het was lastig om een 
favoriete smaak te kiezen omdat ze allemaal 
zó lekker zijn! Helaas heeft mijn favoriet, Pittige 
Paprika jam, het nét niet gehaald (scheelde 
maar weinig). De meerderheid vond Appel Peer 
en Spicy Tomaten toch het lekkerst. Tja, wat 
kan ik zeggen? Smaken verschillen. Maar het 
verhaal staat als een huis!

Twisted Jams



Spicy Tomatenjam
Mirjam en Angela kennen elkaar vanuit De Bakkerswinkel. Angela 
stond in de keuken en Mirjam voerde de bedrijfsleiding. Allebei met 
een eigen talent en sterke kanten: samen vormen ze een creatief duo 
met een missie. De powerladies van Twisted Jams maken jams,  
chutneys en relish van groente en fruit dat anders verspild zou  
worden. Producten die te groot, te klein, te krom of gewoonweg te  
‘lelijk’ worden gevonden voor de verkoop. Veel groente en fruit 
belandt daardoor in de afvalbak, terwijl een scheve paprika net zo 
lekker smaakt als een rechte. Dat goed voedsel verdwijnt is natuurlijk 
te twisted voor woorden! 

Door te betalen voor de grondstoffen probeert Twisted Jams de  
gehele keten te verduurzamen. De jams zijn gebaseerd op seizoens-
producten en overschotten van telers en tuinders, maar zijn niet per 
se biologisch. Die brede aanpak is een bewuste keuze. Zo kunnen 
de dames alle aanvoer aannemen en verwerken, terwijl ze de 
samenleving helpen om minder groente en fruit te verkwisten. 

Bij IntelligentFood hebben wij gestemd welke van de 
‘big five’ we in ons pakket met een goed verhaal gaan 
opnemen. Het was lastig om een favoriete smaak 
te kiezen omdat ze allemaal zó lekker zijn! Helaas 
heeft mijn favoriet, Pittige Paprika jam, het nét 
niet gehaald (scheelde maar weinig). De meer-
derheid vond Appel Peer en Spicy Tomaten 
toch het lekkerst. Tja, wat kan ik zeggen? 
Smaken verschillen. Maar het verhaal 
staat als een huis!

Twisted Jams



Abrikoos-Gojibessen
Het initiatief om confituur te maken met hulp van (internationale) 
vrijwilligers en leerlingen uit het praktijkonderwijs, is in 2012 opgestart 
door Stichting Lava Legato. Op 15 februari 2018 heeft Stichting Social 
Delight het bedrijf ‘Rotterdamsche Confituur’ overgenomen. Rotter-
damsche Confituur gelooft dat een commercieel product en sociaal 
ondernemen hand in hand gaan. Rotterdamsche Confituur is precies 
dat: een Sociale Delicatesse, gemaakt door jongeren met een beper-
king en/of afstand tot de arbeidsmarkt. 

De (h)eerlijke producten worden gemaakt met verse ingrediënten, 
zonder toevoeging van kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Door 
jongeren met een beperking een stage- of arbeidsplaats aan te  
bieden, kunnen zij verschillende vaardigheden aanleren, die hen in de 
toekomst een betere kans op werk geven. Naast het verder ontwik-
kelen van hun talenten, leren ze de verschillende bedrijfsprocessen 
kennen en worden ze gestimuleerd om samen te werken in een  
bedrijfsmatige omgeving.

Tijdens mijn bezoek aan de productiekeuken 
heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de 
potjes jam gevuld werden. Medewerkers met 
het downsyndroom vulde potjes met jam, vol 
enthousiasme en met een betrokken bege-
leider die alles controleert en ervoor zorgt 
dat het beste uit de medewerker én uit de 
jam wordt gehaald. Wat een mooie samen-
werking. Bij IntelligentFood wisten het al. 
Alleen samen kunnen we voedselverspilling 
tegengaan.

Rotterdamsche
Confituur



Met de Roze Bunker drink je de verspilling weg! In de zoektocht naar 
een uniek drankje ontdekten de fruitslagers van Roze Bunker dat 
er bijna geen duurzame crafted soda’s van Nederlandse bodem te 
verkrijgen zijn. Dat vonden ze een gemiste kans. Daarom gingen ze 
zelf aan de slag om hun eigen soda’s te ontwikkelen: een siroop die 
mensen thuis kunnen aanmaken met kraanwater. 

De siropen van Roze Bunker worden gemaakt van 
vers fruit en verse kruiden, geoogst bij de boer of  
gered voordat ze in de container zouden verdwijnen.  
Met Roze Bunker willen ze verder gaan dan het 
plakken van labels. Met elke fles tackelen ze 
urgente problemen. Ze produceren lokaal, 
biologisch, circulair, vanuit ‘afval’stromen, of 
combinaties van meerdere tegelijk natuur-
lijk! Daarbij stimuleren ze biodiversiteit en 
staan ze op tegen overconsumptie.

Citrus Basilicum siroop
De Citrus-Basilicum siroop is een 
smaak explosie van gered fruit en 
kruiden. Met een deel Citrus Basilicum, 
een deel gin en bruiswater heb je al 
een basis voor een heerlijke cocktail. 
Maar ook zonder toegevoegde alcohol 
geniet je van een smaak sensatie, en 
trakteer je de kids een lekkere en gezonde 
dorstlesser.

Wij van IntelligentFood adviseren om 
de gin, wanneer je de siroop op een 
kinderfeestje gebruikt, weg te laten!

Roze Bunker



Tijdens een etentje op Ibiza bestelde Willem Sodderland de ‘zeewier-
salade’. Geen zeewier te bekennen: hij staat op het punt de kok er op 
aan te spreken. Dan wijst zijn vrouw naar de tagliatelle op het bord: 
is dat het misschien? Willem kijkt haar argwanend aan: hoezo kan 
zij pasta niet meer van zeewier onderscheiden? Maar zoals zo vaak 
heeft zijn vrouw gelijk. 

Willem eet ‘Himanthalia’, een culinair zeewier dat rechtstreeks uit 
de Atlantische oceaan wordt geplukt en de bijnaam ‘zeespaghetti’ 
draagt. Heerlijk spul! Maar het is niet die goddelijke smaak die Willem 
dezelfde nacht wakker houdt. Wat als we de helft van de pasta in de 
wereld zouden kunnen vervangen door zeewier? Een geniaal idee: 
nieuwe culinaire mogelijkheden én een gezondere toekomst. Later 
ontdekt hij dat deskundigen zeewier zien als een belangrijke duur-
zame voedselbron die kan helpen een wereldbevolking die gestaag 
doorgroeit naar 9 miljard mensen te voeden.

Seamore heeft het ultieme voedsel voor 
de toekomst gevonden. Nu moeten ze 
het alleen nog op de borden van mensen 
krijgen. Dat wordt Seamore’s missie: Ons 
favoriete eten upgraden met zeewier. 
Enjoy!

Original
Seamore’s Seaweed Chips zijn een  
heerlijke en milieuvriendelijke snack.  
Gemaakt van duurzaam geoogst  
zeewier rechtstreeks uit de Atlantische 
Oceaan. Hun knapperige textuur, gezon-
de samenstelling en “eet-het-gehele-
zakje”-smaak zal je doen betreuren dat 
je ze niet eerder hebt geprobeerd! 

Seamore Food



Seamore Food
Surfin’ Sweet Chili
Seamore’s Seaweed Chips zijn een heerlijke 
en milieuvriendelijke snack. Gemaakt van 
duurzaam geoogst zeewier rechtstreeks uit 
de Atlantische Oceaan.



F***cking Fris thee
Wilder Land is ervan overtuigd dat we naar een economie toe  
moeten waarin “herstel” centraal staat. Want we putten de aarde 
nog steeds uit. Op zoek naar manieren om biodiversiteit in Nederland 
te stimuleren, ontdekten Daan van Diepen en Matthijs Westerwoudt 
de veelzijdige kansen van thee. Met Wilder Land willen Daan en  
Matthijs laten zien dat een kwaliteitsproduct en natuurherstel heel 
goed samengaan. En daar wordt de aarde beter van. Door de (on)
kruiden in te zaaien op de randen van akkers en weilanden van  
boeren creëert Wilder Land kansen voor leven, zoals bijen en vlinders. 
Zo herstellen ze samen met boeren de biodiversiteit in Nederland.  
De kruiden die ze voor de blends oogsten zijn puur natuur, en zijn nog 
nooit met bestrijdingsmiddelen in aanraking gekomen. Een deel van 
de kruiden die Wilder Land zaait wordt geoogst om thee van te  
maken. De rest, minimaal de helft, laten ze ongemoeid zodat de  
insecten ervan kunnen blijven genieten. 

Na de bloeiperiode neemt de wind het 
over en worden de zaden over het land 
verspreid. Zo zullen er in het opvolgende 
voorjaar op nog meer plekken kruiden op-
komen. Langzaamaan neemt de natuur 
het zo weer over. Lekker wild!

De F***ing Fris thee. Een brutale naam, 
een heerlijke smaak en goed voor de 
biodiversiteit van Nederland: dat is pas 
andere thee. Als dit geen goed verhaal is, 
eet ik mijn f***ing frisse fruithoed op.

Wilder Land
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