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Maxivers en het Horecava InnovatieLAB
Van maandag 9 t/m donderdag 12 januari 2017 is de 
Horecava dé ontmoetingsplaats voor de professionals in 
de foodservice industrie. Gedurende 4 dagen kunt u volop 
netwerken, ideeën uitwisselen en zaken doen. Horecava 
biedt een compleet aanbod van bedrijven, heel veel pro-
ductnieuws en een sterk inhoudelijk programma. Daarnaast 
staat de beleving centraal. 
Met trots is Maxivers dit jaar het partnership aangegaan 
met het Horecava InnovationLAB, dé plek waar vernieuwing 
binnen thema’s als technologie, marketing en duurzaamheid 
zichtbaar wordt gemaakt. 
Innovatie is één van de drijfveren van de industrie, én één 
van de belangrijkste bezoekredenen aan de Horecava. Het 
vakevenement presenteert tijdens deze editie een nieuwe 
invulling van het InnovationLAB. Vernieuwing binnen vier 
markten – On the Move, Facilitair, Leisure en Retail/blurring 
- wordt hier zichtbaar gemaakt.

Gelukkig nieuwjaar!
Het Miedema AGF team wenst u een succesvol en gezond 2017 toe.
Ook dit jaar zullen wij u op de hoogte houden van marktontwikkelingen, seizoen primeurs en de activiteiten van Miedema AGF!

Citrus
Januari is een  maand waarin er een grote diversiteit van 
citrusvruchten beschikbaar is.
Wij lichten de volgende soorten uit:

Bloedsinaasappel – Afkomstig uit Sicilië, bloedrood van binnen, 
partjes of sap gebruiken voor gerechten. 
Artikelnummer 5277 Per stuk
Artikelnummer 5275 Per kist

Bergamotcitroen – Afkomstig uit Calabrië, onbehandeld, verfijnd 
aroma, schil dun raspen, sap. 
Artikelnummer 5133 Per kilo

Limoncello citroen – Amalfi kust Italië, onbehandeld, geschikt om 
geheel te bereiden voor limoncello of marmelade. 
Artikelnummer 5134 Per kilo

Kumquats – Afkomstig uit Israel & Azië, bitter en zuur van smaak, 
konfijten, in combinatie met kaas. 
Artikelnummer 7230 Per 250 gram


