


Aan Tafel
Bestelgemak, inspiratie 
én tijdwinst
We weten dat je het ontzettend druk hebt. En dat het niet meevalt 

om elke dag weer iets op tafel te zetten. Waar haal je de inspiratie 

vandaan? Hoe krijg je alles in huis? En heb je nog wel voldoende 

budget? Aan Tafel helpt je hierbij.

Aan Tafel is een totaalconcept dat je volledig ondersteunt om van 

maaltijden de mooiste momenten van de dag te maken:

•  Een compleet supermarktassortiment 

•  Scherpe prijzen

•  Volop inspiratie

•  Een zeer gebruiksvriendelijke bestelomgeving.

ebben  gepraat  

gediscussieerd vooral geluisterd naar zorgprofessionals die Aan 

Tafel al jaren gebruiken. Het resultaat is een bestelomgeving die 

supergebruiksvriendelijk is!

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Op de volgende pagina’s geven we je 

een inkijkje. En wil je nog meer weten? Neem dan contact met ons 

op

Team Aan Tafel 



Bestellijsten maken
Nog meer tijd besparen

De nieuwe bestelomgeving bespaart je veel 

tijd. Maar heb je de bestellijsten en ‘Favorieten’ 

al gezien? Die maken je het nóg makkelijker om 

snel te kunnen bestellen.

Boodschappen doen
Zo simpel is het

Moet je de weekboodschappen doen? Of heb 

je juist een speciale bestelling? Wat er ook op 

je lijstje staat, in de nieuwe bestelomgeving is 

bestellen eenvoudiger dan ooit.

•  Voor grote en kleine bestellingen

•  Eenvoudig en slim zoeken

•   Ruim 5.600(!) artikelen 

• Standaardlijsten maken

• Favorieten bewaren

• Tijd besparen

Recepten
Zelf kiezen, zelf koken

Een maaltijdcyclus is natuurlijk hartstikke 

makkelijk. Maar zelf koken is weer 

ontzettend leuk, zeker als je dat samen met 

je cliënten doet. Daarom biedt de nieuwe 

bestelomgeving je volop inspiratie én 

praktische stappenplannen.

•  Vers of kant-en-klaar

•  Met handig stappenplan

•  Op maat voor jou en je cliënten

Aanbiedingen
Niet te missen

Met de budgetpagina helpen 

we je om je budget en je 

uitgaven inzichtelijk te maken. 

Maar we hebben natuurlijk 

ook aanbiedingen!

• Kosten besparen

• Aanbiedingen drie weken geldig

•  Op producten, maaltijden 

en maaltijdcomponenten

De maaltijdcyclus
Inspiratie en variatie

Eerlijk is eerlijk: het valt niet mee om 

elke dag weer iets nieuws te verzinnen. 

Maar dat hoeft ook niet! In onze nieuwe 

bestelomgeving vind je namelijk een 

uitgekiende maaltijdcyclus.

•  75-80 suggesties

•  Herkenbaar en toch gevarieerd

•  Lekker en verantwoord

Budgetteren
Inzicht en overzicht

Het budget … een uitdaging voor elke 

zorgverlener. Onze budgetpagina helpt 

je om je uitgaven goed in de gaten 

te houden.

•  Inzicht in budget en uitgaven

•  Overzicht over de week en 

het hele jaar



Onze culinair adviseur aan het woord

Wist je dat … Aanschuiven maar

Recept voor thuis

... je suiker en zout in kant-en-klaarmaaltijden kunt verminderen door verse kruiden 

te gebruiken? Voor de authentieke smaak van de Italiaanse Bolognese-saus kun je 

bijvoorbeeld basilicum, oregano en tijm toevoegen. Gedroogd, maar nog liever vers! 

Op die manier hoef je minder zout en suiker te gebruiken. Beter voor de smaak van de 

saus én voor de gezondheid van de bewoners.

… wetenschappelijk is bewezen dat een sfeervol gedekte tafel, rust rondom het 

eten en een gezellig muziekje leiden tot een betere gezondheid en meer geluk bij je 

bewoners? Zet dus geen plastic servies op tafel, deel geen medicijnen uit en druppel de 

ogen niet tijdens het eten ... Gebruik leuk servies, dien het eten op in schalen en laat de 

bewoners zelf kiezen!

Oftewel: geef je bewoners én de maaltijd oprechte aandacht.

… je het beste pas aan tafel kunt opscheppen? Dan zien de bewoners de gerechten 

namelijk en kunnen ze op het moment zelf een keuze maken. Dat kan een heleboel stress 

voorkomen. Dementerende mensen weten soms bijvoorbeeld helemaal niet meer wat 

ze een half uur geleden hebben besteld. Door aan tafel op te scheppen, voorkom je dat 

soort onduidelijkheden. 

Daarnaast draagt het bij aan een gemoedelijke sfeer tijdens de eetmomenten. 

Thuis schepten de bewoners vroeger immers ook gezellig aan tafel op!

1.  Voeg aan het gehakt ei, peper, zout, nootmuskaat en 2 beschuitjes toe.

2. Meng alles door elkaar en laat het geheel een half uur rusten in de koelkast. 

Zo kunnen de smaken goed mengen. 

3.  Draai er gehaktballen van.

4.  Bak de gehaktballen in een vloeibare boter op een niet te hoog vuur.

5.  Hou de ballen in beweging en bak ze aan alle kanten bruin.

6.  Laat de gehaktballen een half uurtje garen. 

Gehaktballen maken

Tip!
Maak je handen nat bij het 

draaien van de gehaktballen, 

dan plakt het niet zo. 

Wil je weten hoe oma die heerlijke gehaktballen maakte? 

Dat kun je heel eenvoudig zelf, met rundergehakt of 

half-om-half gehakt. Onze culinair adviseur Paul vertelt. 

Paul Vrinzen
Culinair adviseur



3 tips voor een feestelijke aankleding

Met plezier aan tafel

Oma weet raad

Zo hou je de keuken schoon

Iets te vieren? Bij een feestje hoort natuurlijk een 

vrolijke tafeldecoratie. Daarom geven we je 3 tips 

voor een feestelijke tafel!

In de keuken verzamelen zich stiekem allerlei bacteriën. En daar zit 

je natuurlijk niet op te wachten … Gelukkig weet oma daar wel raad 

mee. Met deze 3 handige tips hou je de keuken eenvoudig schoon!

1. Hou  je aanrechtblad opgeruimd en hygiënisch

Het aanrechtblad is het middelpunt van je keuken. Hier maak je 

immers de lekkerste gerechten klaar! Op dit blad wil je dan ook 

zeker geen ziektekiemen aantreffen. Maak het dus dagelijks schoon 

met kant-en-klare doekjes. En vergeet de snijplanken niet.

2. Maak je koelkast wekelijks schoon

De koelkast schoonmaken is vast niet je favoriete klusje. Toch is 

dit nodig, want het is ongemerkt een verzamelplaats van bacteriën 

en viezigheid. Maak daarom  de planken schoon met een 

ontsmettend schoonmaakproduct. Als je het slim aanpakt, is het 

maar tien minuutjes werk.

3. Was handdoeken en theedoeken regelmatig

Handdoeken en theedoeken zijn onmisbaar in de keuken. Maar hoe 

lang hingen ze er ook alweer precies? Dat is vaak een raadsel. Leer 

jezelf daarom aan om ze iedere week te wassen. En heb je er een vuil 

klusje mee gedaan? Vervang ze dan direct!3.  Bijzonder pronkstuk – Met een 

bijzonder pronkstuk maak je de tafel 

extra feestelijk. Kies bijvoorbeeld 

voor een mooi bloemstuk of een 

klassieke kandelaar.

1.  Persoonlijke naamkaartjes – Schrijf 

persoonlijke naamkaartjes in sierlijke 

letters. Zo maak je de maaltijd voor 

iedere bewoner speciaal zonder dat het 

je veel tijd kost.

2.  Kleurrijke drankjes – Vrolijke kleuren 

maken iedereen blij. Vruchtendranken 

en sapjes met mango, banaan of aardbei 

vallen dan ook gegarandeerd in de smaak!



4 vragen, 4 antwoorden

Eten bewaren doe je zo
Voedsel blijft langer goed als je het op de juiste manier 

bewaart. Maar hoe doe je dat precies? Deze vragen en 

antwoorden helpen je goed op weg.

Wat is de ideale 
temperatuur in de koelkast?

Voedsel is langer houdbaar bij een temperatuur van 

4°C. Bacteriën groeien dan immers veel minder snel. 

Met een koelkastthermometer kun je snel controleren 

of je koelkast koud genoeg is.

Hoe weet ik of een 
product nog goed is?

De THT-datum (‘ten minste houdbaar tot’) 

is een prima leidraad. Maar ook als een 

product er na die datum nog goed uitziet 

en goed ruikt, kun je het meestal nog eten.

Wat is een 
TGT-datum?

TGT staat voor ‘te gebruiken tot’. Deze 

datum staat vaak op verpakkingen van 

vlees of vis. Deze producten mag je na 

het verstrijken van de datum absoluut 

niet meer eten.

Moet ik groenten altijd in 
de koelkast bewaren?

Nee, dat is per groente verschillend. Vrucht- en 

wortelgroenten bederven zelfs sneller in de 

koelkast. Maar voor bladgroenten en voorgesneden 

groenten is de koelkast wél de juiste bewaarplek. 




