
MARIE - STELLA - MARIS 

Marie Stella Maris is een Amsterdam-based lifestyle merk 
dat ervan overtuigd is dat iedereen in de wereld toegang 

tot schoon drinkwater behoort te hebben. Vanaf de 
oprichting in 2011 tot nu hebben zij met hun Foundation 

gerealiseerd dat 17.000 mensen toegang hebben tot 
schoon drinkwater. LAVINIA draagt ook graag bij,  

  jij toch ook?  . 
. 

LOLA QUINOA 

Lola’s quinoa is een uniek ras dat in Nederland in de 
buitenlucht kan groeien en op natuurlijke wijze is 
ontwikkeld. Lola Quinoa is een initiatief om lokale 
productie te stimuleren voor een betere beschikbaarheid 
van quinoa. LAVINIA maakt wel eens  haar favoriete 
quinoa pap; hou de dagspecials dus goed in de gaten! 

SUE PASTRY 

SUE staat voor lekkernijen die suikervrij, lactose vrij en 
voornamelijk raw en vegan zijn. SUE gelooft net als 
LAVINIA dat steeds meer mensen waarde hechten aan 
een gezonde lifestyle. Dit hoeft niet te betekenen dat er 
geen ruimte meer is voor zoete verleidingen. Integendeel! 
Met een bite van SUE en liefde van LAVINIA geniet je van 
heerlijk zoet taartjes maar dan zonder toevoegingen.

DESIGN BY TOLHUIJS 

De rekjes, plankjes die je op de Amstelveenseweg aan de 
muur ziet hangen, zijn afkomstig van Tolhuijs. Als duurzaam 

designbureau gevestigd in Amsterdam, ontwerpen zij 
producten dat elk een verhaal met zich mee brengt. De 
ontwerpen beginnen niet aan de tekentafel maar op de 

plekke waar afval zich verzamelt. Zo krijgt afval een 
tweede leven! Voor de productie werkt Tolhuijs samen met 

gevangenissen en sociale werkplaatsen. LAVINIA is fan!

BEN 

Wij werken samen met Ben Overwater voor de levering 
van onze groenten en fruit. Wat maakt Ben zo bijzonder? 
Hij levert snel dus wij krijgen de meest verse aanvoer en 
hoeven geen voorraden te hebben (en daardoor ook 
minder waste). Daarnaast werkt hij samen met lokale 
boeren rondom Amsterdam. Ben staat op de Nieuwmarkt.

PINDAKAAS VANMAX 

Home-made pindakaas uit een keukentje in Amsterdam. 
Daar zit Maxine achter. Pindakaas VANMAX is een heerlijk 

recept zonder toegevoegde suikers en gemaakt van de 
beste pinda’s en noten. Ook verkrijgbaar met pistache of 

cashew. Gezond smullen dus! 

KEES VAN DER WESTEN  

De Mirage state of art espressomachine waar we jouw 
koffie bij LAVINIA mee zetten, is een waar design object. 

Niet alleen van de buitenkant, maar ook binnenin 
voorzien van hoogwaardige techniek. Van eigen 

bodem, 100% handmade in Holland.

YES TO COSMETICS 
YES TO is 100% vrij van giftige ingrediënten, en zijn 

tenminste 95% natuurlijk, vrij van parabenen en gemaakt 
met gerecyclede materialen Dit houdt mama aarde 

gelukkig, wie wil dit nu niet!!? LAVINIA LOVES it all!!! Een 
deel van de winst van het bedrijf wordt gestoken in het 
YES TO Seed Fund voor de empowerment voor vrouwen 

te realiseren, de stimulans voor een gezonder en 
positiever leven. 

ABOUT BLANKS 

De geur van oude boeken, roept dat bij jou ook 
herinneringen op? Kjell Betlem is hier al van jongs af aan 
door gefascineerd en heeft tal van schetsboeken 
versleten. In een tijd waar wij ons bewust worden dat 
hergebruik steeds noodzakelijker is, wordt de mens 
creatiever. Zo is About Blanks ontstaan. Het hergebruiken 
van de kaft van een oud boek voor schetsboeken. 
Geniaal! Vind je ook niet? 

VERA VERSEPUT 

Zijn jou de prentjes op de muur al opgevallen? De 
creatieve geest die hier achter zit is Vera Verseput. Met 

een achtergrond in illustratie weet zij altijd weer voor 
origineel beeld te zorgen. Bij LAVINIA vindt je het werk 

van Vera niet alleen op de muur, maar ook in print. Het 
krantje ëKomkommertijdí is ook van haar hand. Echt leuk 

om even door te bladeren! 

GO O D  F O O D

LAVINIA Good Food                          
Kerkstraat 176                                 
ma t/m vr  8.30 - 16.00 
za & zo 9.30 - 17.00 

www.laviniagoodfood.nl 
www.facebook.com/ilovelavinia 
info@laviniagoodfood.nl

LAVINIA Good Food                    
Amstelveenseweg 192                         
ma t/m vr  7.30 - 16.00 
za & zo 8.30 - 17.00

Wist je dat… 
Biologische bladgroenten  

meer vitaminen en mineralen 
geven dan ‘normale’ blad-
groenten? Natuurlijk dragen 

biologische groenten ook minder 
toxische stoffen en worden ze 

duurzamer geteeld. Bovendien 
geven ze veel meer smaak!

Op de hoogte blijven van de activiteiten  
bij LAVINIA? Bekijk onze agenda op  

laviniagoodfood.nl en houd onze  
Facebook-pagina in de gaten.  

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

TO EAT | TO GO | TO ORDER 
www.laviniagoodfood.nl 

ALLE DAGEN OPEN

OP SCHOOT BIJ OMAR MUNIE 

Wist jij dat de bank bij de Amstelveenseweg nieuw leven 
is ingeblazen door Omar Munie? Misschien ken je hem 
niet. LAVINIA kent ‘m al heel wat jaren en dacht meteen 
aan hem voor de restyling van haar bank. 

Vanwege een burgeroorlog in Somalie vluchtte hij op 9-
jarige leeftijd met zijn broers en zus naar Nederland. Hij 
ging uiteindelijk naar de modevakschool en richtte 
tijdens zijn studie “Omar Munie Clothing” op. Een 
inspiratiebron alom en wij zijn trots op deze bijzondere 
samenwerking.
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gevangenissen en sociale werkplaatsen. LAVINIA is fan!

BEN 

Wij werken samen met Ben Overwater voor de levering 
van onze groenten en fruit. Wat maakt Ben zo bijzonder? 
Hij levert snel dus wij krijgen de meest verse aanvoer en 
hoeven geen voorraden te hebben (en daardoor ook 
minder waste). Daarnaast werkt hij samen met lokale 
boeren rondom Amsterdam. Ben staat op de Nieuwmarkt.

PINDAKAAS VANMAX 

Home-made pindakaas uit een keukentje in Amsterdam. 
Daar zit Maxine achter. Pindakaas VANMAX is een heerlijk 

recept zonder toegevoegde suikers en gemaakt van de 
beste pinda’s en noten. Ook verkrijgbaar met pistache of 

cashew. Gezond smullen dus! 

KEES VAN DER WESTEN  

De Mirage state of art espressomachine waar we jouw 
koffie bij LAVINIA mee zetten, is een waar design object. 

Niet alleen van de buitenkant, maar ook binnenin 
voorzien van hoogwaardige techniek. Van eigen 

bodem, 100% handmade in Holland.

YES TO COSMETICS 
YES TO is 100% vrij van giftige ingrediënten, en zijn 

tenminste 95% natuurlijk, vrij van parabenen en gemaakt 
met gerecyclede materialen Dit houdt mama aarde 

gelukkig, wie wil dit nu niet!!? LAVINIA LOVES it all!!! Een 
deel van de winst van het bedrijf wordt gestoken in het 
YES TO Seed Fund voor de empowerment voor vrouwen 

te realiseren, de stimulans voor een gezonder en 
positiever leven. 

ABOUT BLANKS 

De geur van oude boeken, roept dat bij jou ook 
herinneringen op? Kjell Betlem is hier al van jongs af aan 
door gefascineerd en heeft tal van schetsboeken 
versleten. In een tijd waar wij ons bewust worden dat 
hergebruik steeds noodzakelijker is, wordt de mens 
creatiever. Zo is About Blanks ontstaan. Het hergebruiken 
van de kaft van een oud boek voor schetsboeken. 
Geniaal! Vind je ook niet? 

VERA VERSEPUT 

Zijn jou de prentjes op de muur al opgevallen? De 
creatieve geest die hier achter zit is Vera Verseput. Met 

een achtergrond in illustratie weet zij altijd weer voor 
origineel beeld te zorgen. Bij LAVINIA vindt je het werk 

van Vera niet alleen op de muur, maar ook in print. Het 
krantje ëKomkommertijdí is ook van haar hand. Echt leuk 

om even door te bladeren! 

GO O D  F O O D

LAVINIA Good Food                          
Kerkstraat 176                                 
ma t/m vr  8.30 - 16.00 
za & zo 9.30 - 17.00 

www.laviniagoodfood.nl 
www.facebook.com/ilovelavinia 
info@laviniagoodfood.nl
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ma t/m vr  7.30 - 16.00 
za & zo 8.30 - 17.00

Wist je dat… 
Biologische bladgroenten  

meer vitaminen en mineralen 
geven dan ‘normale’ blad-
groenten? Natuurlijk dragen 

biologische groenten ook minder 
toxische stoffen en worden ze 

duurzamer geteeld. Bovendien 
geven ze veel meer smaak!

Op de hoogte blijven van de activiteiten  
bij LAVINIA? Bekijk onze agenda op  

laviniagoodfood.nl en houd onze  
Facebook-pagina in de gaten.  

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief!
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ALLE DAGEN OPEN
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is ingeblazen door Omar Munie? Misschien ken je hem 
niet. LAVINIA kent ‘m al heel wat jaren en dacht meteen 
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oprichting in 2011 tot nu hebben zij met hun Foundation 
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  jij toch ook?  . 
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deel van de winst van het bedrijf wordt gestoken in het 
YES TO Seed Fund voor de empowerment voor vrouwen 

te realiseren, de stimulans voor een gezonder en 
positiever leven. 

ABOUT BLANKS 

De geur van oude boeken, roept dat bij jou ook 
herinneringen op? Kjell Betlem is hier al van jongs af aan 
door gefascineerd en heeft tal van schetsboeken 
versleten. In een tijd waar wij ons bewust worden dat 
hergebruik steeds noodzakelijker is, wordt de mens 
creatiever. Zo is About Blanks ontstaan. Het hergebruiken 
van de kaft van een oud boek voor schetsboeken. 
Geniaal! Vind je ook niet? 

VERA VERSEPUT 

Zijn jou de prentjes op de muur al opgevallen? De 
creatieve geest die hier achter zit is Vera Verseput. Met 

een achtergrond in illustratie weet zij altijd weer voor 
origineel beeld te zorgen. Bij LAVINIA vindt je het werk 

van Vera niet alleen op de muur, maar ook in print. Het 
krantje ëKomkommertijdí is ook van haar hand. Echt leuk 

om even door te bladeren! 
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Wist je dat… 
Biologische bladgroenten  

meer vitaminen en mineralen 
geven dan ‘normale’ blad-
groenten? Natuurlijk dragen 

biologische groenten ook minder 
toxische stoffen en worden ze 

duurzamer geteeld. Bovendien 
geven ze veel meer smaak!

Op de hoogte blijven van de activiteiten  
bij LAVINIA? Bekijk onze agenda op  

laviniagoodfood.nl en houd onze  
Facebook-pagina in de gaten.  

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief!
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ALLE DAGEN OPEN

OP SCHOOT BIJ OMAR MUNIE 

Wist jij dat de bank bij de Amstelveenseweg nieuw leven 
is ingeblazen door Omar Munie? Misschien ken je hem 
niet. LAVINIA kent ‘m al heel wat jaren en dacht meteen 
aan hem voor de restyling van haar bank. 

Vanwege een burgeroorlog in Somalie vluchtte hij op 9-
jarige leeftijd met zijn broers en zus naar Nederland. Hij 
ging uiteindelijk naar de modevakschool en richtte 
tijdens zijn studie “Omar Munie Clothing” op. Een 
inspiratiebron alom en wij zijn trots op deze bijzondere 
samenwerking.

MARIE - STELLA - MARIS 

Marie Stella Maris is een Amsterdam-based lifestyle merk 
dat ervan overtuigd is dat iedereen in de wereld toegang 

tot schoon drinkwater behoort te hebben. Vanaf de 
oprichting in 2011 tot nu hebben zij met hun Foundation 

gerealiseerd dat 17.000 mensen toegang hebben tot 
schoon drinkwater. LAVINIA draagt ook graag bij,  

  jij toch ook?  . 
. 

LOLA QUINOA 

Lola’s quinoa is een uniek ras dat in Nederland in de 
buitenlucht kan groeien en op natuurlijke wijze is 
ontwikkeld. Lola Quinoa is een initiatief om lokale 
productie te stimuleren voor een betere beschikbaarheid 
van quinoa. LAVINIA maakt wel eens  haar favoriete 
quinoa pap; hou de dagspecials dus goed in de gaten! 

SUE PASTRY 

SUE staat voor lekkernijen die suikervrij, lactose vrij en 
voornamelijk raw en vegan zijn. SUE gelooft net als 
LAVINIA dat steeds meer mensen waarde hechten aan 
een gezonde lifestyle. Dit hoeft niet te betekenen dat er 
geen ruimte meer is voor zoete verleidingen. Integendeel! 
Met een bite van SUE en liefde van LAVINIA geniet je van 
heerlijk zoet taartjes maar dan zonder toevoegingen.

DESIGN BY TOLHUIJS 

De rekjes, plankjes die je op de Amstelveenseweg aan de 
muur ziet hangen, zijn afkomstig van Tolhuijs. Als duurzaam 

designbureau gevestigd in Amsterdam, ontwerpen zij 
producten dat elk een verhaal met zich mee brengt. De 
ontwerpen beginnen niet aan de tekentafel maar op de 

plekke waar afval zich verzamelt. Zo krijgt afval een 
tweede leven! Voor de productie werkt Tolhuijs samen met 

gevangenissen en sociale werkplaatsen. LAVINIA is fan!

BEN 

Wij werken samen met Ben Overwater voor de levering 
van onze groenten en fruit. Wat maakt Ben zo bijzonder? 
Hij levert snel dus wij krijgen de meest verse aanvoer en 
hoeven geen voorraden te hebben (en daardoor ook 
minder waste). Daarnaast werkt hij samen met lokale 
boeren rondom Amsterdam. Ben staat op de Nieuwmarkt.

PINDAKAAS VANMAX 

Home-made pindakaas uit een keukentje in Amsterdam. 
Daar zit Maxine achter. Pindakaas VANMAX is een heerlijk 

recept zonder toegevoegde suikers en gemaakt van de 
beste pinda’s en noten. Ook verkrijgbaar met pistache of 

cashew. Gezond smullen dus! 

KEES VAN DER WESTEN  

De Mirage state of art espressomachine waar we jouw 
koffie bij LAVINIA mee zetten, is een waar design object. 

Niet alleen van de buitenkant, maar ook binnenin 
voorzien van hoogwaardige techniek. Van eigen 
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Wist je dat… 
Biologische bladgroenten  

meer vitaminen en mineralen 
geven dan ‘normale’ blad-
groenten? Natuurlijk dragen 

biologische groenten ook minder 
toxische stoffen en worden ze 

duurzamer geteeld. Bovendien 
geven ze veel meer smaak!

Op de hoogte blijven van de activiteiten  
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laviniagoodfood.nl en houd onze  
Facebook-pagina in de gaten.  
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ALLE DAGEN OPEN

OP SCHOOT BIJ OMAR MUNIE 

Wist jij dat de bank bij de Amstelveenseweg nieuw leven 
is ingeblazen door Omar Munie? Misschien ken je hem 
niet. LAVINIA kent ‘m al heel wat jaren en dacht meteen 
aan hem voor de restyling van haar bank. 

Vanwege een burgeroorlog in Somalie vluchtte hij op 9-
jarige leeftijd met zijn broers en zus naar Nederland. Hij 
ging uiteindelijk naar de modevakschool en richtte 
tijdens zijn studie “Omar Munie Clothing” op. Een 
inspiratiebron alom en wij zijn trots op deze bijzondere 
samenwerking.

MARIE - STELLA - MARIS 

Marie Stella Maris is een Amsterdam-based lifestyle merk 
dat ervan overtuigd is dat iedereen in de wereld toegang 

tot schoon drinkwater behoort te hebben. Vanaf de 
oprichting in 2011 tot nu hebben zij met hun Foundation 

gerealiseerd dat 17.000 mensen toegang hebben tot 
schoon drinkwater. LAVINIA draagt ook graag bij,  

  jij toch ook?  . 
. 

LOLA QUINOA 

Lola’s quinoa is een uniek ras dat in Nederland in de 
buitenlucht kan groeien en op natuurlijke wijze is 
ontwikkeld. Lola Quinoa is een initiatief om lokale 
productie te stimuleren voor een betere beschikbaarheid 
van quinoa. LAVINIA maakt wel eens  haar favoriete 
quinoa pap; hou de dagspecials dus goed in de gaten! 

SUE PASTRY 

SUE staat voor lekkernijen die suikervrij, lactose vrij en 
voornamelijk raw en vegan zijn. SUE gelooft net als 
LAVINIA dat steeds meer mensen waarde hechten aan 
een gezonde lifestyle. Dit hoeft niet te betekenen dat er 
geen ruimte meer is voor zoete verleidingen. Integendeel! 
Met een bite van SUE en liefde van LAVINIA geniet je van 
heerlijk zoet taartjes maar dan zonder toevoegingen.

DESIGN BY TOLHUIJS 

De rekjes, plankjes die je op de Amstelveenseweg aan de 
muur ziet hangen, zijn afkomstig van Tolhuijs. Als duurzaam 

designbureau gevestigd in Amsterdam, ontwerpen zij 
producten dat elk een verhaal met zich mee brengt. De 
ontwerpen beginnen niet aan de tekentafel maar op de 

plekke waar afval zich verzamelt. Zo krijgt afval een 
tweede leven! Voor de productie werkt Tolhuijs samen met 

gevangenissen en sociale werkplaatsen. LAVINIA is fan!

BEN 

Wij werken samen met Ben Overwater voor de levering 
van onze groenten en fruit. Wat maakt Ben zo bijzonder? 
Hij levert snel dus wij krijgen de meest verse aanvoer en 
hoeven geen voorraden te hebben (en daardoor ook 
minder waste). Daarnaast werkt hij samen met lokale 
boeren rondom Amsterdam. Ben staat op de Nieuwmarkt.

PINDAKAAS VANMAX 

Home-made pindakaas uit een keukentje in Amsterdam. 
Daar zit Maxine achter. Pindakaas VANMAX is een heerlijk 

recept zonder toegevoegde suikers en gemaakt van de 
beste pinda’s en noten. Ook verkrijgbaar met pistache of 

cashew. Gezond smullen dus! 

KEES VAN DER WESTEN  

De Mirage state of art espressomachine waar we jouw 
koffie bij LAVINIA mee zetten, is een waar design object. 

Niet alleen van de buitenkant, maar ook binnenin 
voorzien van hoogwaardige techniek. Van eigen 

bodem, 100% handmade in Holland.

YES TO COSMETICS 
YES TO is 100% vrij van giftige ingrediënten, en zijn 

tenminste 95% natuurlijk, vrij van parabenen en gemaakt 
met gerecyclede materialen Dit houdt mama aarde 

gelukkig, wie wil dit nu niet!!? LAVINIA LOVES it all!!! Een 
deel van de winst van het bedrijf wordt gestoken in het 
YES TO Seed Fund voor de empowerment voor vrouwen 

te realiseren, de stimulans voor een gezonder en 
positiever leven. 

ABOUT BLANKS 

De geur van oude boeken, roept dat bij jou ook 
herinneringen op? Kjell Betlem is hier al van jongs af aan 
door gefascineerd en heeft tal van schetsboeken 
versleten. In een tijd waar wij ons bewust worden dat 
hergebruik steeds noodzakelijker is, wordt de mens 
creatiever. Zo is About Blanks ontstaan. Het hergebruiken 
van de kaft van een oud boek voor schetsboeken. 
Geniaal! Vind je ook niet? 

VERA VERSEPUT 

Zijn jou de prentjes op de muur al opgevallen? De 
creatieve geest die hier achter zit is Vera Verseput. Met 

een achtergrond in illustratie weet zij altijd weer voor 
origineel beeld te zorgen. Bij LAVINIA vindt je het werk 

van Vera niet alleen op de muur, maar ook in print. Het 
krantje ëKomkommertijdí is ook van haar hand. Echt leuk 

om even door te bladeren! 
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Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
jullie wensen te bespreken!

PRIVATE DINING  

In huiselijke sfeer dineren met vrienden, collega’s of 
familie? LAVINIA biedt private dining aan om ook  

’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
4,4 kg water. 

Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
laten. 

GOLDEN LATTE 

LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 

Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
jullie wensen te bespreken!

PRIVATE DINING  

In huiselijke sfeer dineren met vrienden, collega’s of 
familie? LAVINIA biedt private dining aan om ook  

’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
4,4 kg water. 

Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
laten. 

GOLDEN LATTE 

LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 

Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
jullie wensen te bespreken!

PRIVATE DINING  

In huiselijke sfeer dineren met vrienden, collega’s of 
familie? LAVINIA biedt private dining aan om ook  

’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
4,4 kg water. 

Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
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LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 

Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
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’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
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Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
laten. 

GOLDEN LATTE 

LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 

Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
jullie wensen te bespreken!

PRIVATE DINING  

In huiselijke sfeer dineren met vrienden, collega’s of 
familie? LAVINIA biedt private dining aan om ook  

’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
4,4 kg water. 

Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
laten. 

GOLDEN LATTE 

LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 

Wil JIJ ook LAVINIA voeden? Post dan JOUW favoriete  
gerecht of drankje onder #laviniastyle.

LAVINIA GOOD FOOD  

LAVINIA bereidt dagelijks verse gerechten, maar met 
een missie: lekker, gezond en voedzaam eten! Wij willen 
JOU laten zien hoe lekker gezond eten kan zijn (of 
andersom..). Wij laten ons inspireren door bevlogen 
chefs, bloggers en foodies, maar ook door jou!  
IdeeÎn en tips zijn altijd welkom. 

LAVINIA werkt zo veel mogelijk samen  met lokale 
leveranciers en biologische produkten, maar bovenal 
koken wij met passie! 

Bij LAVINIA is bijna alles te koop. Zij zoekt naar producten 
met een mooi verhaal, of simpelweg omdat ze het zelf 
zo leuk, praktisch of gewoon bijzonder vindt.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG 

LAVINIA verzorgt ook catering op locatie. 
Wij nemen graag de wensen met je door en 
verzorgen het in stijl. Allemaal volgens 
LAVINIA’s visie: puur, eerlijk en vol passie. 
  
Kom langs voor een kennismaking en om  
jullie wensen te bespreken!

PRIVATE DINING  

In huiselijke sfeer dineren met vrienden, collega’s of 
familie? LAVINIA biedt private dining aan om ook  

’s avonds gezond te kunnen genieten. Je kunt terecht 
met 16 tot 45 personen. Een 3-gangen menu al voor  

E  37,50 per persoon. Neem contact op voor meer 
informatie en beschikbaarheid.

LAVINIA’s LEZINGEN & EVENTS 

LAVINIA organiseert regelmatig interessante 
lezingen, workshops en evenementen. 
Voeding en gezonde lifestyle staan hierin 
centraal! Schuif jij binnenkort aan? Je kan 
je aanmelden: seeyou@laviniagoodfood.nl.

LAVINIA'S MANIFEST 

KOESTER je familie en vrienden, STA OPEN voor prikkels en  
INSPIREER je omgeving, daag jezelf uit, draag bij en 
wordt  een bijdrage, GENIET BEWUST van dagelijkse 

momenten, hou het echt, realiseer een verandering waar 
je naar verlangt, KIJK VERDER, omarm het leven, vind 

schoonheid in eenvoud, GA JE DROMEN NA, maak een 
spannende film, verzamel MOOIE MOMENTEN, ontwikkel 

je geest, ONTDEK het onbekende in jezelf.       
    LEEF JE DROOM 

Wist je dat….. 
Zeezout en andere natuurlijke zoutsoorten bomvol 

gezonde mineralen bevatten?  
LAVINIA werkt daarom uitsluitend met natuurlijk 

zout in haar keuken.

LAVINIA’s  
richtlijn voor water: 

lichaamsgewicht 50 kg  
2,2 liter water, 

lichaamsgewicht 75 kg  
3,3 liter water en 

lichaamsgewicht 100 kg 
4,4 kg water. 

Wist je dat…. 

Ongezond eten ook gezond 
kan zijn omdat genieten 
stress verlaagt? LAVINIA 

heeft daarom haar guilty 
pleasures op de kaart staan. 

LAVINIA gelooft in een 
gebalanceerde levensstijl  

en in het maken van 
bewuste keuzes.

LAVINIA’S HAVERMOUT 
LAVINIA loves havermout. Het is glutenvrij, lief voor de lijn, 
en verlaagt het cholesterolgehalte. Maar het is bovenal 
lekker, goedkoop en veelzijdig. Havermout bevat 
daarnaast antioxidanten; zij beschermen je lichaam 
tegen schade van buitenaf of tegen schadelijke 
producten die bij stofwisseling ontstaan. Kortom,  
havermout is een van LAVINIA’S favoriete ingrediënten in 
haar keuken.

KOOKBOEKEN 

De kookboeken die LAVINIA verkoopt zijn met zorg 
geselecteerd en zijn eveneens de boeken waar de 

keukenbrigade van LAVINIA haar inspiratie uit haalt. Wij 
vinden niets fijners dan eindeloos door de boeken te 

bladeren, receptjes te testen en uiteindelijk deze voor te 
schotelen. Elk boek is een schot in de roos als je heerlijk 

thuis wilt koken, of het iemand cadeau wilt doen.

GULPENER BIER 

Als onafhankelijke familiebrouwerij geniet Gulpener al 
sinds 1825 van haar vrijheid. Bij Gulpener brouwen ze bier 
met water uit eigen bronnen, gebruiken ze hop uit eigen 
hoptuin en komt ook haar gerst van boeren uit de regio. 
Dit alles houdt haar ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 
tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands 
bodem. AVINIA schenkt Pils en Ur-Weizen bier van 
Gulpener en is geïnspireerd door dit prachtige bedrijf.

JELLE’S MAKKELIJKE MOESTUIN 

Echte groene vingers heb je toch wel als je op 14 jarige 
leeftijd begint met het aanleggen van een eigen 

moestuin. Jelle heeft dat! En van zijn hobby heeft hij zijn 
professie gemaakt. De Makkelijke Moestuin biedt de 

uitkomst voor iedereen die ook eigen groenten en fruit wilt 
verbouwen. Biologisch tuinieren was nog nooit zo leuk! 
LAVINIA verkoopt de potgrond, zaaiboekjes (ook voor 

kinderen!) en zaadjes. Geschikt voor tuin, terras of balkon. 

MAMA BAKKERIJ BY KAREL GOUDSBLOEM 

Brood van een beeldende kunstenaar? Dagelijks bakt 
Karel samen met zijn team mooi, lekker en voedzaam 
brood. Karel gebruikt hiervoor biologische meelsoorten 
van verschillende Nederlandse molenaars die 
hoofdzakelijk Nederlands graag malen. Dat brood 
gebruikt LAVINIA in haar lunchrooms. En dat niet alleen, 
het brood is ook te koop, alle dagen van de week 
behalve zondag en maandag.

LAVINIA IN 2017 

LAVINIA heeft grootse plannen voor 2017. Wij denken 
allereerst aan onze nieuwe lokatie op de Amstelveense- 
weg 192. Daarnaast werkt zij aan culinaire verbreding en 
zal zij flink gaan de slag gaan in haar testkeuken. Maar 
denk ook aan een kookboek, een pop-up op Curacao, 
meer gemak in de vorm van to-go en deliveries, en een 
rijk aanbod van inspirerende workshops, lezingen en 
work-outs. Daarnaast is zij druk met de aanleg van haar 
eigen stadsmoestuin op haar boerderij. Kortom, het 
belooft een spannend jaar te worden. 

Hierbij een kort overzicht van de food trends voor 2017 
zoals LAVINIA ze tegenkomt en waarmee ze mee aan de 
slag zal gaan het aankomende jaar: 

- Misvormde producten: Kromkommer en andere start-
ups waren er al mee aan de slag gegaan. Met name 
de Millennials zullen zich nog meer bezighouden met 
de afkomst van de producten en welke invloed dit 
heeft op moeder natuur en hun gemeenschap. 
Ontvormde producten vind je dus straks niet meer 
alleen op de markt, maar ook in de reguliere 
supermarkt. LAVINIA gelooft hier ook in en werkt graag 
met natuurlijke afdankertjes! 

- Stem to Root cooking: koken zonder afval. Niet alleen 
de mooie delen van het product gebruiken, maar juist 
alles gebruiken. Zo kan je het vocht van kikkererwten 
gebruiken als vervanger van eiwit voor de lekkerste 
meringues. Een duurzame trend waar LAVINIA zich nog 
meer door zal laten beïnvloeden in haar keuken. 

- Zeewier: Al een tijdje in opkomst, zeewier! En in 2017 
zal dat nog verder doorzetten. Dat zie je ook  terug in 
het aanbod van de supermarkten en in culinaire 
restaurants.  

- Nieuwe noodles en ouderwetse granen zijn ook de 
bom in 2017. Denk bij nieuwe noodles aan linzen en 
quinoa pasta. Denk bij ouderwetse granen aan teff en 
sorghum. Ook deze trend pakt zij op en gaat zij mee 
aan de slag. 

- Het minimaliseren van food waste is iets waar LAVINIA 
100% achter staat (natuurlijk!). Er zijn steeds meer start-
ups en goede initiatieven om dit tegen te gaan binnen 
de horeca. LAVINIA ziet hierin vele mogelijkheden en zij 
zal met name op haar eigen boerderij haar afval 
verwerken tot compost en/of veevoer. 

- Fermentatie blijft ook in populariteit enorm toenemen 
binnen de horeca. Er blijft gefermenteerd en gepekeld 
worden. Ook dit vindt je terug bij LAVINIA in 2017. 

- Vegetarisch en zelfs ook veganistisch is steeds meer 
een culinaire hoogtepunt in plaats van de underdog. 
Tachtig procent van LAVINIA’S kaart is  vegetarisch en 
veelal ook veganistisch. LAVINIA geniet van het feit 
dat gasten met veel meer onbekende smaken en 
combinaties in aanraking komen en zich beseffen dat 
een vegetarische maaltijd juist veel smaak en energie 
geeft. Daarnaast beseft LAVINIA zich dat door deze 
keuken de planeet minimaal belast en haar gasten 
voedzame voeding serveert. LAVINIA zal in 2017 haar 
gasten blijven stimuleren om ook thuis te 
experimenteren met eten en vaker vis en vlees links te 
laten. 

GOLDEN LATTE 

LAVINIA’S favoriete drankje is een Golden Latte. Hoe 
maak je de perfecte golden latte? Verwarm 200ml 
(zelfgemaakte) amandelmelk met een 1 theelepel 
biologische kurkuma, 1 plakje verse kurkuma, een snufje 
kaneelpoeder, 1 plakje verse gember en een snufje 
zwarte peper (deze stimuleert de geneeskrachtige 
werking van kurkuma), 1 theelepel agave siroop. Laat 
rustig opwarmen en zeef de verse kurkuma en gember 
eruit. Schuim de melk op, schenk het in en  bespreken 
met wat extra kaneel. Enjoy!! 


