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11 juni 2018 / 10.30 uur / Haarlemmermeer

Maandag 11 juni organiseert
Meesters van de Friet in
samenwerking met enkele
partnerbedrijven een
inspiratiedag bij de boer,
geheel in het teken van
ambachtelijke verse friet.
Alle klanten van Meesters

van de Friet nodigen we uit
om te sparren met andere
ondernemers, kennis op te
doen over de wereld achter
de frietaardappel en je te
laten inspireren met nieuwe
ideeën. Hieronder vind je het
programma. Mis het niet!

Aanmelden

Meld je uiterlijk voor woensdag 6 juni aan
via info@meestersvandefriet.nl. Vermeld
je firmanaam, het aantal personen en de
volledige namen van die personen bij de
aanmelding. Na aanmelding ontvang je
een bevestigingsmail met de adresgegevens
van de locatie voor de inspiratiedag.

programma

10h.

INSPIRATIEDAG
BIJ DE BOER

10.30 uur

Inloop met koffie/thee

11.00 uur
Welkom

Door Hanno Nieuwenhuis van Meesters van de Friet

11h.

11.10 uur

Alles over de frietaardappel
Wat zijn de beste rassen? En waarom?
Wat is er nodig voor goede ontwikkeling
van frietaardappels? Wat bepaalt de
prijs? Boer Jan geeft antwoord. Heb je
specifieke vragen aan de boer? Mail ze
vooraf naar info@meestersvandefriet.nl

11.40 uur

Rondleiding op het bedrijf
en aardappelveld
Wat komt er kijken bij de aardappelteelt?
Wat drijft boer Jan in de aardappelteelt?
Hoe liggen de aardappels erbij? Wat moet
je als horeca-ondernemer weten?

12h.

12.45 uur

12.15 uur

Presentatie automatische
frietsnijder

Presentatie over het
Frietbakkersgilde
Een vereniging voor
ambachtelijke frietbakkers,
wat levert het op? Wat is
er voor nodig? Door
Hanno Nieuwenhuis

13.00 uur

Frietproeverij en meer
13h.

Informatie over frituuroliën en de bakeigenschappen
in combinatie met frietaardappels. Proeven van
verschillende rassen.

Naast Meesters van de Friet werken mee aan
de proeverij:

14.00 uur
Informeel
samenzijn

Een drankje na, contacten
met andere ondernemers
en ideeën uitwisselen.

Bakkerij Kamstra

Family Chicken

(verse broodjes)

(kipspecialiteiten)

Bakx Food

Oma’s Bobs

14h.
(ambachtelijke burgers)

(ambachtelijke kroketten)

We hopen je maandag 11 juni te begroeten!
Met ambachtelijke groet, Hanno en Jan, Meesters van de Friet

