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100% Arabica, 
100% smaak

Met liefde en  
vakmanschap 
bereid

Van Duijnen

Kijkje achter  
de schermen
Martijn Jagersma werkt bij  
Van Duijnen op de afdelingen 
Logistiek en Inkoop 

“Onze afdeling bestaat uit vijf mensen. Wij 
zorgen ervoor dat de producten, onderdelen 
en koffiemachines op voorraad zijn en op 
tijd worden uitgeleverd. Dus wij bestellen en 
ontvangen goederen en maken ze verzendklaar. 
Het werk is heel divers. Daarbij kunnen wij vaak, 
als laatste schakel naar onze klanten, ook nog 
net even iets regelen. Dat doen wij graag! 

De Van Duijnen klantbelofte die goed bij mij 
past is ‘Altijd voor je klaar’. In mijn privéleven 
sta ik hier ook om bekend. Een tevreden en 
blije klant maakt mijn werkdag helemaal 
goed! Mijn tip? Kom eens langs in Almere voor 
een kop koffie! De smaak van de koffie, de 
creatieve oplossingen en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van Van Duijnen zullen je 
positief verrassen.” 

WIN EEN 
WEEKEND WEG!
Geef jouw mening over Van Duijnen Koffie 
en maak kans op een heerlijk verblijf bij 
FarmCamps (zie ook pagina 2). 

Meedoen is simpel, plaats jouw review  
via vanduijnen.nl/reviews

Ons streven is een wereld zonder afval. Daarom doen wij er bij Van 
Duijnen alles aan om circulariteit in onze dienstverlening door te 
voeren waar mogelijk. Zo zijn alle verpakkingen van onze instant 
koffiesoorten recyclebaar. En van onze andere koffiezakken worden 
zelfs tassen gemaakt! 

Maar we doen meer. Want het kan altijd duurzamer. Een uitdaging die we elke dag vol overgave 
aangaan. Wist je bijvoorbeeld dat het koffiedik bij onze klanten wordt opgehaald om boekjes en 
zeep van te maken? En dat het karton van onze omdozen voor meer dan 70% uit gerecycled karton 
bestaat? Ook het duurzame koffiemeubel, gemaakt van resthout in een sociale werkplaats, is een 
mooi voorbeeld van ons beleid om de hoeveelheid afval terug te dringen. Wil je meer weten over hoe 
wij duurzaam en verantwoord omgaan met onze materialen, grondstoffen en vervoersmiddelen? 
Wij adviseren je graag over onze projecten en wat deze voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Want 
één ding is zeker: duurzaam ondernemen is zuivere (en lekkerdere) koffie!

Afval bestaat niet



Van Duijnen Pagina 2

‘Het echte glamping gevoel, 
daar hoort goede koffie bij!’

Met meer dan 300 tenten bij 19 
boeren door heel Nederland 
timmert FarmCamps hard aan de 
weg. Vooral gezinnen met jonge 
kinderen zijn trouwe klant en boeken 
een weekend of vakantie in een 
luxe tent. Elke tent is in 2020 voorzien 
van een mooi vormgegeven 
Lavazza apparaat met bijpassende 
koffiekopjes. Voor het echte 
‘glamping’ gevoel!

Saskia: “Het contact dat we met 
onze vorige koffieleverancier 
hadden, werd eigenlijk steeds 
passiever. Toen we benaderd 
werden door Van Duijnen, dachten 
we dan ook, laten we maar eens 
gaan praten.” 

Serieus goede koffie
Laurens van Hilst Karrewij, manager 
Operations bij FarmCamps, vult 
aan: “Op de Boerendag hebben we 
een Lavazza machine neergezet 
om onze boeren de koffie te laten 
proeven en de machine te testen. 
Daarna hebben we besloten 
om alle tenten te voorzien van 
deze koffiemachines. En daar 
hebben we geen spijt van! Via het 
bestelsysteem van Van Duijnen 
kopen de boeren zelf cupjes in  
voor de verkoop. De capsules die  
wij als hoofdkantoor weggeven 
aan onze gasten, kopen wij zelf in  
bij Van Duijnen.” 

Saskia: “Van Duijnen was serieus 
en oprecht in ons geïnteresseerd. 
We wilden goede koffie, betaalbare 
koffie én goede service. Alle drie de 
punten worden door Van Duijnen 
en Lavazza glansrijk ingevuld. We 
krijgen ook veel complimenten over 
de smaak van de koffie. Maar het 
allerbelangrijkste is dat de machine 
‘hufterproof’ is. Het is mij opgevallen 
hoe dienstverlenend Van Duijnen is. 
Ze stelden voor om een duidelijke 
instructiesticker op de zijkant van de 
machine te plakken. En als er een 
storing is, dan wordt dit binnen 24 
uur opgelost. Dat spreekt ons aan.”

Laurens: “De Lavazza machines zien 
er strak uit en de service van Van 
Duijnen is echt goed. De boer kan 
rechtstreeks contact opnemen met 
Van Duijnen als er een storing is. 
Ja, wij zijn heel blij met Van Duijnen 
en met accountmanager Lilian. Zij 
is ons centrale aanspreekpunt, dat 
werkt heel prettig.” 

Wat gaat 2021 brengen voor 
FarmCamps?
Saskia: “Door corona wilde iedereen 
in 2020 in Nederland op vakantie.  
Dus wij hadden het drukker dan ooit! 
Veel nieuwe gasten hebben nu bij 
ons ervaren dat het in Nederland  
ook heel leuk kan zijn. Waarom  
twintig uur in de auto als je hier  
ook kunt genieten?”

100% Arabica, 
100% smaak
Net als kleding is ook koffie aan trends en mode 
onderhevig. Zeker in Nederland waar we gemiddeld per 
dag meer koffiedrinken dan waar ook ter wereld. Van 
Duijnen ziet al geruime tijd een toename van het drinken 
van 100% Arabica koffie in de horeca en thuis. Voor ons 
aanleiding om deze trend ook in ons assortiment door 
te voeren. Samen met koffiebrander Jasper Overdevest 
hebben we een zeer hoogwaardige 100% Arabica koffie 
ontwikkeld (uiteraard RFA en CO2 neutraal gecertificeerd) 
waarin je tonen van vers fruit kunt proeven. Wist je 
trouwens dat in 100% Arabica koffie tot 10% Robusta 
koffie mag zitten? Wij vinden dat geen 100% Arabica,  
dus in de Van Duijnen 100% Arabica zitten ook echt  
alleen Arabica bonen! 

De Arabica koffieplant groeit op grotere hoogte en is een 
fragielere plant dan de Robusta. En dat proef je. Arabica  
koffie is subtieler van smaak met een interessante mix van 
aroma’s. Ook het cafeïnegehalte is wat lager dan bij Robusta. 
Dus hou je van een zachte en aromatische koffie, probeer  
dan eens onze 100% Arabica. Dat is 100% smaak.

Interview met Saskia Poulissen van FarmCamps

“Het concept van FarmCamps is een avontuurlijke vakantie 
op de boerderij in een super de luxe tent en daar hoort 
natuurlijk ook goede koffie bij”, aldus Saskia Poulissen, directeur 
Operations bij FarmCamps. Een goede reden voor dit jonge en 
groeiende bedrijf om begin 2020 het koffieroer om te gooien en 
met Van Duijnen in zee te gaan.
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Feit of fabel
 

Regelmatig theedrinken draagt bij 
aan een langer leven.

Koffies met 100% Arabica bevatten 
alleen Arabica bonen.

Na een week is gemalen koffie meer 
dan 70% van zijn aroma’s kwijt.

 

De meeste koffie uit Azië en Latijns-
Amerika is afkomstig van ‘gestolen’ 

planten.

- ANTWOORDEN -

FEIT – In een artikel in de ‘European Journal of 
Preventive Cardiology’ staat dat fervente theedrinkers 

minder kans hebben op hartfalen en beroertes.

FABEL – In een ‘100% Arabica’ mag tot  
10% Robusta boon zitten.

FEIT — Dit is zelfs al na 5 dagen  
(uiteraard alleen als de zak open is).

FEIT — De Nederlander Van den Broecke stal in 1616 een 
aantal struiken en verspreidde ze over de wereld.

Test je kennis over koffie en thee!

feit

feit

feit

feit

fabel

fabel

fabel

fabel

Zorgeloos genieten met 
plantaardige melkvervanger
Wij willen graag iedereen zorgeloos laten 
genieten van onze lekkere koffie. Ook als 
je vegan bent, allergisch voor gluten of 
lactose of vanuit religieuze opvattingen 
geen gewone melk wil drinken. De horeca 
speelt daar al langer goed op in; 53% van 
alle horecagelegenheden heeft minimaal één 
plantaardige melkvariant in huis voor haar 
gasten. Maar bij koffie op het werk is een 
lactosevrij, glutenvrij en vegan alternatief voor 
melk helaas vaak nog niet voorhanden. 

Daarom zijn wij een samenwerking gestart  
met Natulatte. Astrid van Santen (eigenaar  

en oprichter van Natulatte): “Onze missie is 
‘vrijheid en geluk voor mens en dier’. Met onze 
topping en cacaomix willen we vanaf 2021 zo 
veel mogelijk koffieautomaten in Nederland 
vullen. Het is een heerlijk alternatief, direct 
toepasbaar in alle soorten koffiemachines en je 
bespaart bij elke cappuccino enorm veel water, 
landbouwgrond en CO2 uitstoot. Een makkelijke 
keuze toch?”

Met Natulatte maken we nog meer mensen 
op de werkvloer blij met lekkere en duurzame 
koffie! 

Wij staan 
altijd voor  
je klaar!

Eén van onze 6 beloftes

De zes klantbeloftes hebben we bij 
Van Duijnen niet zomaar bedacht. 
Ze zijn onze medewerkers op het lijf 
geschreven. Het doel? Onze klanten 
onder alle omstandigheden vanuit 
onze persoonlijke betrokkenheid 
voorzien van de lekkerste koffie 
en thee. Dus ook in uitzonderlijke 
situaties. 

Zo wilde Michel Merkus van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

voor drie nieuwe corona teststraten 
met spoed koffieautomaten voor het 
zorgpersoneel dat daar elke dag in weer 
en wind tests afneemt. Dat lieten wij 
ons geen twee keer zeggen. In no time 
hebben wij Nestlé machines geïn stalleerd. 
Want juist als de werkdruk hoog is, wil je 
kunnen rekenen op lekkere koffie (en thee). 
Michel: “Het meedenken in oplossingen 
is een van de sterke punten van Van 
Duijnen. Bijvoorbeeld voor onze teststraat 
bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. 
Daar is geen vaste wateraansluiting. Van 
Duijnen leverde jerrycans met flowjets, 
zodat de medewerkers toch hun ‘bakkie’ 
binnen handbereik hebben.”

“Van Duijnen heeft bewezen 
snel te kunnen schakelen. 
Daarnaast speelt de smaak van 
de koffie uiteraard ook een rol.”
Michel Merkus -Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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- COLOFON -- MEER INFO -

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over wat Van Duijnen 
voor jouw organisatie kan betekenen op 
het gebied van koffie, thee, water, onze 
werkwijze of bijvoorbeeld duurzaamheid? 

Ga naar vanduijnen.nl  
of stuur een berichtje naar 
klantenservice@vanduijnen.nl.  
Wij horen graag van je!

Van DuijnenVan Duijnen

Hoe zat het ook alweer? 
‘koffie met melk’: de verschillen op een rij

Cappuccino
Deze koffie bestaat uit drie 

gelijke delen: espresso, warme 
melk en melkschuim. Eerst 

gaat de espresso in het kopje, 
daarna de warme melk en 
als laatste het melkschuim. 

Een goede schuimlaag is 
onmisbaar voor de perfecte 

cappuccino.

Latte macchiato
Bij de latte macchiato gaat 
eerst 2/5 gestoomde en 2/5 
opgeschuimde melk in het 

kopje. Daar wordt voorzichtig 
de espresso bijgegoten. Zo 
ontstaan de kenmerkende 
lagen: onderin de warme 

melk, dan de espresso, 
afgetopt met melkschuim. 

Flat white
De flat white wordt bereid  
met een dubbele ristretto,  
veel opgeschuimde melk  

en een dun laagje 
melkschuim. Hierdoor 

heeft deze koffie een sterke 
smaak, die subtiel wordt 

ondersteund door de 
fluweelzachte melk. 

Wil je weten welke koffie (met melk) en koffiemachine het beste bij jouw bedrijf passen? Van Duijnen geeft 
je graag, gratis én vrijblijvend advies. Bel 036 – 538 78 21 of mail naar klantenservice@vanduijnen.nl

BBQ steak 
met koffierub 

Een origineel en makkelijk 
recept, mét koffie natuurlijk. 
Voor deze BBQ steak heb je de 
volgende ingrediënten nodig: 

RECEPT

Meng met je handen alle ingrediënten 
(behalve het vlees) goed door elkaar.  
Zorg dat er geen klontjes meer in zitten. 
Smeer het vlees in met deze rub en laat 
minimaal twee uur rusten in de koelkast 
zodat de kruiden goed kunnen intrekken. 

Haal de steak een half uur voor bereiding 
uit de koelkast. Steek de barbecue aan en 
leg de steak erop als de barbecue minimaal 
200 graden is. Bak hem naar eigen smaak. 
Afhankelijk van de dikte van de steak is drie 
minuten per kant genoeg. Wil je het zeker 
weten? Gebruik dan een vleesthermometer. 
Bij een kerntemperatuur van 55°C is de 
steak heerlijk medium rare.

      BENODIGDHEDEN

 • Een mooie steak   

 • 2,5 tl gemalen koffie 

 • 3 tl (grof) zeezout

 • 2 tl (grof gemalen) zwarte peper

 • 2 tl bruine basterdsuiker

 • 1 tl gerookte paprikapoeder 

 • 1/2 tl knoflookpoeder

 • 1/2 tl uienpoeder

 • 1/4 tl cayennepeper

Smakelijk! 


