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Sardinië…

Het waait er altijd
Het eiland is 24.090 km² groot en is na Sicilië het grootste eiland 
in de Middellandse Zee. De wind kent vier richtingen en namen: 
de mistral, sirocco, libeccio en levante.

Neem stevige wandelschoenen mee
De hoofdstad Cagliari is net als Rome gebouwd op zeven 
heuvels, dat betekent veel steile straatjes. Een paar lekker zittende 
wandelschoenen is geen overbodige luxe wanneer je de stad 
bezoekt of de ongerepte binnenlanden intrekt.   

Voor de lekkere trek
Vroeger was Sardinië een land van herders en dat is nog altijd 
terug te zien in de Sardijnse keuken: gegrild (lams)vlees, salami, 
brood en olijven. Maar een ‘gewoon’ lekkere Italiaanse pasta of 
pizza hebben ze er natuurlijk ook. 

Highlights van Sardinië

Er zijn een paar plekken op de wereld – de zogenaam-
de ‘Blue Zones’– waar de zon altijd schijnt, het water 
het hele jaar door (b)lauw is en waar je met gemak 
honderd kunt worden. Sardinië is zo’n plek. De mensen 
die daar wonen hebben naar eigen zeggen een fijn, 
vitaal en gezond leven: een vakantie op zo’n plek doet 
dus wonderen! Als je er bent, dan snap je waarom.

‘Een bergachtig 
eiland, omgeven door 
azuurblauw water, 
zanderige baaitjes, 
authentieke steden en 
altijd lekker eten in de 
buurt ... zucht!’
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Start van de Giro d'Italia
Op vrijdag 5 mei 2017 begint de 100e editie van de Giro d'Italia. 
De start is dit keer op het warme Sardinië en ruim drie weken later, 
op zondag 28 mei, eindigt de roze karavaan in Milaan. 

Hoogtepunt dit jaar is de etappe ‘Stelvio’. De wielrenners mogen 
deze berg maar liefst twee keer beklimmen! Met name voor 
klimmer Bauke Mollema van Trek-Segafredo zeer 
interessant.  Lees het interview dat wij met 
Bauke hadden op pagina 16.
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De Maddalena eilanden
Tussen Sardinië en Corsica in ligt een prachtige archipel van ruim 60 grote en kleine 
eilanden: het nationaalpark ‘La Maddalena’. Vroeger dienden de toppen van de 
verzonken bergen als kruispunt voor de zeevaart, getuige de vele gezonken schepen 
die nu een walhalla vormen voor duikliefhebbers.

Het groene treintje
De toeristentrein ‘Il trenino verde’ laat je over een smal spoor de mooiste stukken van het 
onherbergzame binnenland zien. Je komt langs groene bossen en bergen die je met de 

auto niet had kunnen bereiken.

De grotten van Neptunus  
Net buiten de stad Alghero, op het zuiden van het eiland, vind je de Grotta di Nettuno. 
De druipsteengrotten liggen ongeveer een meter boven zeeniveau, aan de voet van een 
110 meter hoge klif. Je kunt ze alleen zien bij een rustige zee. Ga er met een boot naartoe 
of daag jezelf uit door het pad met 654 treden langs een steile rots te bedwingen. 

Het Poetto strand
De hoofdstad Cagliari ligt aan de zee en heeft een prachtig en vooral lang zandstrand. 

Vlakbij vind je het moerasgebied ‘Stagno di Montargius’ waar je het hele jaar door roze 
flamingo’s kunt bewonderen. Vanuit de haven van Cagliari kun je ook leuk met een bootje 

langs 180 kilometer kustlijn varen, er valt altijd weer een verstopt strandje te ontdekken. 

De iconische Maglia Ciclamino keert 
terug! Met Segafredo als sponsor!
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BAARLE – NASSAU | Restaurant La Providence 

Houd je van de Franse keuken? In hartje centrum van Baarle-Nassau vind je restaurant 

La Providence waar je bourgondisch kunt genieten: lekker eten, goede wijn en heerlijke 

koffie. Gastheer en eigenaar Jan Fassaert bezorgt je achter de schilderachtige witte 

gevel van zijn gastronomisch restaurant een stukje Frankrijk in Nederland. Een sfeervolle 

lounge met open haard, een binnentuin met mediterraanse planten, strak wit linnen en 

mooi glaswerk. Perfect voor een romantisch diner of voor een gezellige culinaire avond 

uit met vrienden!

STEYL (aan de Maas) | JochumhofIn het oude en mooie kloosterdorp in Steyl vind je verborgen achter oude muren Jochumhof. Niet alleen kun je hier genieten van een goede kop koffie of thee met een lekkere punt Limburgse vlaai of lekkere gerechtjes uit de keuken, vooral kun je hier terecht voor de botanische tuin: struin tussen de unieke verzameling bijzondere, oude en exotische planten, heesters en bomen. Strijk daarna (weer) neer in het Grandcafé, dat een kruidenierswinkelinrichting heeft uit 1880 en stoeltjes uit een oud-Limburgse kroeg met tafeltjes uit India.

Waar je ook bent … er is altijd wel een plek in de buurt waar je Segafredo 
koffie kunt drinken. Ben je een keer in de buurt van het mooiste kloosterdorp 
van Nederland, Steyl? Of in het pittoreske Baarle Nassau of Venlo? Bezoek dan 
vooral eens een van onderstaande adressen.

NULAND | Tankstation Hanex
De leukste tussenstop onderweg in Nuland vind je bij de vernieuwde shop van Hanex. De 

medewerkers van het tankstation zorgen ervoor dat je weer voldaan de weg op kunt. Als 

gastheer en gastvrouw bieden zij je een vriendelijk gezicht en persoonlijke service. Nieuw 

in de Hanex shops zijn de horeca-aspecten: goede koffie en lekkere tosti! Je vindt er daarom 

niet alleen een zelfbedieningsapparaat, maar ook een ‘traditionele machine’ van Segafredo 

waarmee je de heerlijkste specials kunt (laten) bereiden. Daarnaast is er ook een ingebouwde 

‘Tosti Club’ speciaal voor een zoete of hartige variant van dit lekkere Hollandse product.

TEXEL | Restaurant De Worsteltent Ben je lekker uitwaaien op Texel en toe aan een heerlijke caffè latte met een stuk eigen gemaakte chocolade- of appeltaart? Alfons en Wenny van restaurant De Worsteltent zetten het met plezier voor je klaar in hun 300 jaar oude boerderij. Op het grasterras kun je al vroeg in het voorjaar genieten van de zon, die daar net iets vaker lijkt te schijnen dan elders in Nederland. In de zomermaanden is er elke zondagmiddag livemuziek en spelen de kinderen fijn in de grote speeltuin of het bos.

WE2 

Bij Rue du Bois en La Providence gebruiken ze de nieuwe WE2 koffiemachine 
die werkt met Segafredo koffiecapsules. Dit compacte, snelle en makkelijk te 
gebruiken systeem is perfect voor het bereiden van romige Italiaanse koffie in 
restaurants, op grote kantoren en evenementen. 

Meer informatie over de WE2 lees je op de volgende pagina 8.

VENLO | Rue du Bois 
Op een haast verborgen plekje in Venlo vind je Brasserie Rue du Bois (oftewel Houtstraat 

– het adres van dit mooie kleine restaurantje – maar  op z’n Frans klinkt het lekkerder). 

Eigenaren Jan en Els Schatorie bieden je hier een combinatie van een café en een brasserie: 

een ongedwongen gezellige sfeer, met gerechten die lekker grof gehouden worden en 

koffie van Segafredo.

STEYL (aan de Maas) | ‘t Vaerhoes Met uitzicht op het water en de kloosters is het in en bij het monumentale pand van ’t Vaerhoes puur genieten van creativiteit en gastvrijheid. Chefkok Luc Verheijen verrast zijn gasten met verfijnde gerechten. Anique en Frank Verheijen maken het je op alle fronten zo aangenaam mogelijk. Er is een gezellige bar en een brasserie waar je uitstekend kunt eten tegen eerlijke prijzen. En bij mooi weer neem je je aperitief of digestief op het royale terras aan het water.  Vraag dan naar de mogelijkheden voor een rondleiding.

ZES LEUKE ADRESSEN OM 
SEGAFREDO KOFFIE TE DRINKEN

Op de
koffie bij



Jochem en zijn koffiekar
“Mijn ervaring met het tv-programma Koffietijd is onwijs 
goed. De locaties die ik samen met de reporters heb be-
zocht waren echt heel erg leuk. Interessant en leerzaam 
om eens mee te maken hoe het is om als barista voor de 
televisie aan de slag te zijn. 

Een tijd geleden was ik bijvoorbeeld op de pier van 
Scheveningen, waar ik een lekkere warme en pittige 
‘Sweet chili cappuccino’ heb klaargemaakt voor de 
verslaggeefster. Stap voor stap laat ik in het filmpje aan 
de kijkers thuis zien hoe je die zelf ook kunt bereiden.  

Daarnaast heb ik ook nog op de enige drijvende kerst-
markt van Nederland gestaan in Leiden. Dit was een 
avondopname en door de bijzondere locatie leverde 
dat prachtige beelden en heerlijke warme koffie op: een 
‘Chocolate chip cookie latte macchiato’. Top!” 

Koffietijd
Elke werkdag om 10.00 uur is het tijd voor een heerlijk 
uurtje televisie terwijl je geniet van een kopje koffie. 
Vanuit de prachtige villa in Eemnes praten presentatrices 
Pernille La Lau, Quinty Trustfull en Loretta Schrijver je 
dagelijks bij over de laatste nieuwtje en trends op het 
gebied van mode, eten en drinken, cultuur en lifestyle. 

Zij ontvangen in hun show een 
groot aantal bekende Neder-
landers, politici en internatio-
nale artiesten. Backstage 
drinken zijn allemaal 
onze Italiaanse koffie! 

Winacties
Regelmatige zijn er 
grote winacties 
voor de kijkers 
van Koffietijd. 
Afgelopen december 
maakten ze tijdens 
de ‘Winter favourites 
acties’ bijvoorbeeld kans op één van de schitterende 
Segafredo My Espresso-machines. Enorm veel kijkers 
reageerden op deze actie. Wat natuurlijk aangeeft 
dat er veel mensen naar Koffietijd kijken maar vooral 
ook hoe ontzettend gaaf deze mooie machine is! 
Komend voorjaar worden er ook weer diverse prijzen 
weggegeven voor evenementen waar Segafredo de 
trotste sponsor is.
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Segafredo barista Jochem Liefferink komt nog eens 
ergens … Met zijn compacte maar super de luxe 
Segafredo piaggio reist hij heel het land door om 
mensen te voorzien van een lekkere kop koffie. Deze 
keer reisde hij voor het tv-programma Koffietijd een 
paar keer mee met de verslaggevers tijdens een 
reportage.

Segafredo

ON TOUR

Bekijk de video op 
onze Facebookpagina

GRATIS PROEF-
PLAATSING
De WE2 is een professionele capsule machine met 
hoogwaardige technologie en Italiaans design. Dit 
compacte, snelle en makkelijk te gebruiken systeem is 
perfect voor het bereiden van romige Italiaanse koffie 
in restaurants, op kantoren, in vergaderruimtes en op 
evenementen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt 
van een koffiemolen, werkt de WE2 snel en stil.

Voordelen van de WE2 voor jou bedrijf
• Eenvoudige bediening via 5 toetsen
• Volledig te programmeren voor de beste smaak
• 3 boilers voor snelle bereiding van koffie en maken 
 van melkschuim
• Ingebouwde waterontharder voorkomt kalkafzetting 
 in de machine
• Zowel beschikbaar met 5 liter watertank 
 als met een vaste wateraansluiting
• Keuze uit 5 unieke melanges die ook we ook 
 kennen van het Segafredo My Espresso systeem.

Gratis proefplaatsing?
Vraag vrijblijvend een proefplaatsing aan 

ontvang daarbij een gratis capsule startpakket.

Ga nu naar www.segafredo.nl/we2 
of bel 050 317 63 00 en vraag naar de actie.
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Restaurant Piatto

HIP EN 
HAPPENING

In hartje Utrecht vind je het strak ingerichte, Italiaans georiënteerde restaurant Piatto. Trotse eigenaren Rens 
van Buuren en zijn vrouw Natalie van der Grinten serveren allerhande kleine Italiaanse gerechtjes voor een 
vaste prijs: het concept slaat aan en zit in een stijgende lijn.

Vanwaar de voorliefde voor Italiaans (koken)?
Rens: “Als jongen van vijftien bezorgde ik pizza’s maar of 
het daar nu mee begonnen is … Ik volgde de hotelschool 
en heb veel ervaring opgedaan in verschillende functies bij 
verschillende (Italiaanse) horecagelegenheden. Inmiddels 
had ik Natalie leren kennen en hebben we samen een 
jaar in Italië gewoond. Daar is de Italiaanse leefstijl ons 
écht in het bloed gaan zitten. Eenmaal terug in Nederland 
begon het te kriebelen om voor mezelf te beginnen en 
gelukkig had Natalie – de creatieveling van ons twee én 
uit een ondernemend gezin – dezelfde droom.”

‘De Italiaanse (kook)stijl past 

gewoon ‘t beste bij ons’

Hoe is Piatto tot stand gekomen?
Natalie: “Dat was een vliegende start. Vorig jaar stopte 
Pronto Pronto, het restaurant waar Rens toen de chefkok 
was. We kregen de kans die zaak over de te nemen 
maar kozen een iets andere route. We hebben toen een 
bedrijfsplan geschreven en zijn op zoek gegaan naar een 

mooie locatie. Die  hebben we gevonden. Met ons plan 
in de hand startten we een crowdfunding campagne. 
Wat er toen gebeurde was té gek: we hadden binnen 
vier en half uur de complete financiering rond.”  

Wat staat er bij Piatto op de kaart?
Rens: “Ons concept bestaat uit kleine gerechtjes. Dat 
leent zich heel goed voor deze locatie: we zitten recht 
tegenover Tivoli Vredenburg. Mensen die naar een 
concert gaan, komen bijtijds en willen vroeg weer weg. 
Ze kiezen of ze willen beginnen met een antipasti, of voor 
twee kleine gerechten, of ze bestellen alles in een keer. 
We serveren onder andere meestal vier verschillende 
soorten pasta. Pizza staat bij ons niet op de kaart maar 
wel een heel bijzondere ‘omgekeerde’ vitello tonato.”

‘We hebben bewust gekozen voor 
Segafredo Zanetti en een traditionele 
espressomachine. Dat past bij Piatto! Het 
personeel is goed getraind door Sales 
Barista Nick van Wessem en onze gasten 

verwachten ook eigenlijk niet anders’

Welke rol speelt Segafredo (koffie) in Piatto?
Natalie: “We zijn geen koffiezaak maar een Italiaans 
restaurant, en daar hoort natuurlijk goede Italiaanse koffie 
bij, dus Segafredo. De samenwerking met hen vinden wij 
top. En we stralen het ook graag uit, bijvoorbeeld met de 
herkenbare Segafredo parasol op het terras! Op onze 
menukaart staat een speciale Piatto koffie (met iets lekkers 
erbij) en uiteraard hebben wij zelfgemaakte tiramisu 
waar koffie in zit. De meest verkochte koffie is en blijft bij 
ons cappuccino.”

‘Zeven dagen per week lekker eten en 
drinken, met links en rechts wat subtiele 
fun-elementen’

Schommels
 … en recepten die je lekker mee mag nemen! 

De loungehoek achterin het restaurant – inclusief 
twee handgemaakte schommels – is erg geliefd 
onder Piatto bezoekers. Het is een ideale plek voor 
een ontspannen borrel of een zakelijk overleg. De 
prachtige glazen achterwand is samen met de grote 
open keuken een echte eyecatcher van de zaak.

Saillant detail: in de zaak hangen regelmatig de 
heerlijkste recepten die niet meer op de kaart staan, 
maar die je wel als bezoeker mag afscheuren en 
meenemen. Kun je het thuis nog eens fijn (na)maken!



Segafredo Organic
Trots presenteren wij onze biologische Italiaanse Caffè, 
een ervaring als nooit tevoren!

Met de voortreffelijke smaak van chocolade en een 
verleidelijk laagje karamelcrème beleef je een nieuwe 
unieke koffiesensatie in de Nederlandse horeca. De 
geselecteerde mix van biologische Arabica en Robusta 
koffiebonen - natúúrlijk uit de beste gebieden van de 
wereld - garanderen een geweldige koffiesmaak. 
Het harmonieuze samenspel van de bonenmelange 
gecombineerd met de traditionele manier van 
Venetiaans roosteren én het liefdevolle bereiden, zorgen 
ervoor dat je op en top van je koffie geniet!

Gratis (horeca) introductie
Past het biologische karakter van onze nieuwe 
koffie bij jouw bedrijfsvoering en organisatie? Maak 
dan vandaag nog een afspraak met een van onze 
barista’s. Zij komen graag Segafredo Organic bij je 
demonstreren. Ga naar segafredo.nl/organicdemo 
of bel 050 317 63 00.

Octopus
Doe de octopus met de rest van de ingrediënten in een grote 
kookpan met deksel zonder water. Zet de pan op laag vuur 
en stoof de octopus gedurende 3 1/2 uur. De octopus is gaar 
wanneer je de tentakels makkelijk van het lijf kan trekken. Laat de 
octopus goed afkoelen en snijd de tentakels los van het lijf. Snijd 
het lijf door midden over de lengte en verwijder het inkt-oog wat 
onderin het lijf zit. Spoel het lijf goed schoon.
 
Polenta
Breng de bouillon aan de kook en zet het vuur laag. Voeg in delen 
de polenta toe en roer langzaam met een garde tot het een stevige 
massa wordt. Laat dit 7 minuten op heel laag vuur garen. Maak van 
de polenta een dunne strook, smeer dit uit tot een dunne plak van 1 
cm op een ovenplaat. Doe dit met een paletmes en laat dit opstijven 
in de koelkast.

Pesto
Hak alle ingrediënten fijn in een keukenmachine of vijzel en voeg 
de olijfolie toe en breng eventueel op smaak met wat zout.

Zo serveer je ‘t mooi

Snijd alle octopus in grove stukjes en bak het krokant met wat 
roomboter en een hand spinazie. Blus dit af met de pesto en 2 
eetlepels sambuca. Geen zout toevoegen, dit heeft de octopus 
al van zichzelf. Wanneer de polenta afgekoeld is, steek dan de 
polenta uit met een ring van 10 cm. Grill deze kort op een hete 
grill met olijfolie. Serveer de polenta op een mooi plat bord en 
leg de octopus er bovenop. Maak het af met een gegrild stuk 
ciabatta en een lekkere fruitige witte wijn (bijvoorbeeld Masseria 
Frattasi, Taburno Falanghina di Montagna).

Octopus
• 1 grote octopus
• 1 theelepel venkelzaad
• 1 takje rozemarijn
• 1/2 bol knoflook
• 1 rode ui

Polenta
• 175 gram polenta
• 0,7 liter groentebouillon
• 100 gram roomboter
• 100 gram Parmezaanse kaas 
 van1cm dik

Pesto
• 2 bossen basilicum
• 100 gram Parmezaanse kaas
• 100 gram geroosterde pijnboompitten
• 2 dl extra vierge olijfolie
• 3 tenen knoflook
• 1/2 theelepel grof zeezout

Eén van de toppers op de menukaart van Piatto is ‘Polpo 
brasato con sambuca e polenta’. Oftewel: gestoofde en 
gebakken octopus afgeblust met sambuca en pesto, met 
gegrilde polenta en spinazie. Een gerecht waar gasten van 
Piatto nog lang over na praten…

Ingrediënten: 
Zo maak je het klaar

BUON
APPETITO!

NIEUW

| 0706 | | 1312 | 
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Christine: “Mijn neef Pong, directeur van Watertuin, is 
samen met een paar andere familieleden waaronder mijn 
ouders, bijna vijf jaar geleden begonnen met Watertuin 
Naaldwijk. In die tijd was het letterlijk alleen nog maar 

een watertuin met koikarpers, zonder het restaurant 
element. Hij was meteen verliefd op de locatie en heeft 
toen het eerste restaurant opgezet. Van begin af aan ben 
ik daar heel betrokken bij geweest.

Heb je zin in de klassieke Franse keuken, verfijnde Japanse sushi of houd je meer van 
Mediterraan? Bij de vijf vestigingen van familiebedrijf en restaurant Watertuin vind 
je het allemaal. De keten is gespecialiseerd in het bieden van all-in live cooking met 
verschillende keukens onder één dak. Christine To, afdeling marketing, vertelt over hun 
succesvolle all-in live cooking concept. 

All-in live cooking

Op de diverse Watertuin locaties maken onze koks achter 
de uitgebreide buffetten de gerechten 'live' klaar; sushi, 
oosterse wokgerechten, T-bone op de Primo-kolenbarbeque 
en gamba's op de plancha. Het unieke bij ons is dat 
we het all-in concept niet alleen voor diner aanbieden, 
maar ook voor ontbijt en lunch. Perfect voor zakelijke- en 
familiebijeenkomsten, de héle dag door. Uit onze (vol 
automatische) koffieautomaten komt verschillende lekkere 
soorten Segafredo koffie; mensen weten soms gewoon niet 
welke ze zullen kiezen!  

Het is méér dan alleen eten en drinken bij Watertuin. 
Wij vinden het belangrijk mensen iets meer te geven. 
Bij Watertuin Naaldwijk is de eyecatcher absoluut de 
tuin: waar mensen de vogels kunnen bekijken, de vissen 
mogen voeren, kinderen kunnen spelen … een heerlijke 
beleving! En ondanks ons grote pand hebben we de 
tafels in aparte, gezellige ruimtes opgesteld. Ook in 
onze andere locaties spelen natuurlijk elementen zoals 
hout, water en groen een belangrijke rol in de sfeer. Zo 
zullen mensen bij elke Watertuin dezelfde herkenbare 
pronkstukken tegenkomen.”

‘Wij kiezen heel bewust voor A- merk producten 
en dús serveren wij Segafredo koffie’ 

‘Creëer je eigen culinaire 
wereldreis bij restaurant 
Watertuin’ 

ALL-IN LIVE COOKING ERVAREN

Waar en hoe? 
Watertuin heeft vijf mooie vestigingen in het westen 
van het land: Naaldwijk, Spijkenisse, Schiedam, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Bergen op Zoom. Begin 
van de zomer opent de eerste internationale 
vestiging in Wenen, met een oppervlakte van 
7.000 m2 en het gróótste kinderspeelparadijs.

‘De jarige eet altijd gratis!’

Zo werkt het
• Reserveer een tafel voor jouw gezelschap.
• Kies een arrangement van een half tot max. 4 uur.
• Betaal vooraf een vast bedrag per persoon 
 (tenzij je jarig bent!).
• Schuif lekker aan tafel en geniet!

Máár … gewoon alleen een kop koffie met 
een appelpunt kan ook bij Watertuin.

Meld je aan voor de Segafredo nieuwsbrief en

In de maand mei geeft De Watertuin 4 x diner, 3 x lunch en 3 x ontbijt 
voor 2 personen weg in een van de Watertuin locaties.
Meer info: www.tiktak-segafredo.nl/acties/watertuin

Geldig in mei en juni van ma t/m vrij van 9:00 - 11:00 uur

Ga je een gebakje eten bij Watertuin? Zeg dan:

BIJ WATERTUIN

WIN EEN VOUCHER VOOR 2 PERSONEN 'Ik wil graag een kopje Segafredo koffie' 
EN JE KRIJGT DE KOFFIE GRATIS!
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Bauke, was wielrennen altijd een jongensdroom van je?
“Zeker! Ik fietste elke dag twaalf kilometer van en naar 
school en maakte er een sport van om die afstand 
steeds sneller af te leggen, zo is mijn liefde voor het fiet-
sen ontstaan. In 2007 startte ik bij de Rabobankploeg 

en een jaar later fietste ik als prof. Hierdoor deed ik 
binnen de kortste keren mee aan schitterende evenemen-
ten en wedstrijden over de hele wereld: alles bij elkaar 
absoluut een jongensdroom die uit is gekomen.”

Hoe bevalt het je bij Trek-Segafredo?
“Ik heb het al twee jaar goed naar m’n zin en kijk uit 
naar wat de komende twee jaar nog gaat brengen. De 
combinatie van Trek en Segafredo is wat mij betreft een 
goeie: Segafredo heeft de ploeg vooral in de breedte 
versterkt, met het geven van een financiële boost en 
een goede dosis cafeïne (al drink ik zelf geen koffie). 
Trek draagt zorg voor de perfecte fietsomstandigheden 
door het continu houden van fietsmetingen. Zaken als 
stijfheid, gewicht en aerodynamica van de fietsen staan 
daarbij voorop. Zelf let ik ook veel op mijn materiaal, 
maar het echte sleutelen laat ik uiteraard over aan onze 
mechanica.”

Weet je al welke grote wedstrijden je gaat rijden?“
“We zijn nog aan het kijken waar de focus op zal ko-

men te liggen, maar de Giro D’Italia die start op 
Sardinië ga ik zeker doen.”  (red. Ondertussen 
is bekend geworden dat Bauke als kopman aan 
de start van de Giro zal verschijnen en hij ook de 
Tour de France zal gaan rijden.)

”Durf je al naar de toekomst te kijken? 
Is er een leven na wielrennen?
“De meeste renners hebben hun top ergens tussen hun 
30e en 35e, dus ik begin pas net op stoom te komen. 
Natuurlijk heb ik weleens nagedacht over wat ik na 
het wielrennen wil doen. Zo zie ik mezelf bij-
voorbeeld niet als ploegleider – dan ben 
ik nóg steeds weg van huis – maar dat 
het iets binnen de sportwereld (in het 
algemeen) is, dat denk ik wel …”

EVEN OVER BAUKE …
• Bauke en Segafredo komen allebei uut Grunn.
• Vóór zijn wielercarrière volgde Bauke een tijd 
 de studie Economie & Managment.
• Als Bauke niet op zijn fiets zit dan zorgt hij voor 
 zijn kinderen Julien en Thomas. 
• Hij begon relatief laat met wielrennen, maar zijn 
 talent om heel hard te fietsen (vooral de berg op) 
 maakt hem nu tot één van de toppers in het 
 internationale circuit. 
• Bauke heeft zijn eigen toertocht voor fans en 
 wielerliefhebbers.

5e editie Bauke Mollema Tocht 
6 augustus 2017

• De tocht is geschikt voor beginnende 
 en ervaren fietsliefhebbers. 
• Je kunt kiezen uit 65, 110 en 165 kilometer. 
 Alle afstanden vertrekken vanuit de 
 stad Groningen.
• De tocht gaat door het schitterende landschap 
 van Noord-Groningen en een deel van Friesland 
 en zijn door Bauke zelf gekozen. Hij fiets zelf 
 ook mee, dus misschien kom je hem nog wel tegen!

WIL JIJ EEN ORIGINEEL 
TREK-SEGAFREDO 
TENUE WINNEN?
• Ga naar www.segafredo.nl
• Meld je aan voor 
 onze nieuwsbrief
• Geef je kledingmaat door
• Maak kans op het 
 felbegeerde rood-
 zwarte tenue!

‘Trek-Segafredo wielrentenue tot 
mooiste van het jaar verkozen!’ 
- Cyclingnews - 

‘Met de ploeg doen we wel eens een ‘koffierondje’: 
rustige uurtje fietsen met onderweg tijd voor een bakkie!’

Boekenwurm, papa en topwielrenner in één! 
Afgelopen november bezocht Trek-Segafredo renner Bauke Mollema (30) de Segafredo branderij  in 
Groningen. Directeur Guido van As en productieleider Erik Poelstra namen de wielrenner mee door het hele 
koffiebrandproces: van het sorteren van de bonen, het branden ervan, de kwaliteitscontroles tot en met het 
proeven!  Tijd voor een goed gesprek.

BAUKE 
MOLLEMA
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Get thestyle
Of je nu vaart in een zeilboot, gehuurde boot, 
roeiboot of opblaasboot… natúúrlijk ga jij 
perfect op in de maritieme omgeving met je 
kleding en accessoires. Is je garderobe nog niet 
helemaal navy blue en waterproof? Misschien 
heb je dan iets aan de volgende tips.

Must-have voor Riva liefhebbers

Vind je de elegantie, kwaliteit en oog voor detail in Riva boten 
oogverblindend en adembenemend? Dan is hun kledinglijn misschien 

ook wel wat voor je. De strak witte poloshirts (voor hem en haar) met 
aquakleurige strepen, parelachtige knopen en chromen logo zijn onmisbaar 

voor je boottochtje. De over-chique cadeaudoos is bij de €120 inbegrepen… 
dat dan weer wel!

Van de hoed en de rand
Kies deze zomer voor een hoed met een brede rand. Staat niet alleen 
hip, hij beschermt je ook nog eens heel goed tegen de zon. Op het 
strand of op de boulevard is de hoed een prachtige eyecatcher en op 
het water een absolute noodzaak. Door de weerkaatsing van de zon 
in het water is het goed je hoofd extra te weren tegen de felle stralen. 
Om te zorgen dat je je hoed door Beaufort niet verliest, kies je voor 
een model met een koordje onder je kin.

Houten zonnebril
Wil je een unieke accessoire bij je Italiaanse kleding? Zet dan eens een houten bril op je neus. 
Het merk Woodtrend maakt houten zonnebrillen van verschillende houtsoorten, zoals authentiek 
eikenhout of bamboe, met de beste UV-400 lenzen. Als stijlvol extraatje krijg je de Woodtrend 
zonnebril met een gratis houten brillenkoker.Wij kiezen natuurlijk voor de Italiaanse Milano. 

Latte macchiato met een tropisch tintje! 
Kokossiroop, besprenkelt met geraspte kokos 
en chocoladesaus.

Wat heb je nodig? 
• Espresso
• Volle melk voor de melkschuim
• Kokossiroop
• Slagroom
• Chocoladesaus
• Geraspte kokos

Zó maak je het klaar!  
1. Schenk 5 tot 10 ml van de kokossiroop in het glas;
2. Bereid het melkschuim en schenk dit rustig bovenop 
 de kokossiroop;
3. Laat het even rusten, de melk gaat naar beneden en 
 het schuim komt omhoog;
4. Schenk er wat chocoladesaus in zodat het naar de 
 bodem zakt;
5. Maak intussen de espresso en schenk deze voorzichtig 
 door het melkschuim;
6. Doe er een mooie toef slagroom op;
7. En besprenkel tenslotte het geheel met geraspte kokos. 

KOFFIE
SPECIAL
BOUNTY Latte

Wil je thuis ook de andere 
Segafredo koffiespecials maken?
• Kijk op www.segafredo.nl/recepten

• Of bezoek (en like)     /segafredoNL

Meld je aan voor de nieuwsbrief met de 
nieuwste en lekkerste koffiespecials!

Bootschoenen
Er is één ding waar booteigenaren 
een hekel aan hebben: zwarte zolen 
op hun teak dek. Draag daarom altijd 
schoenen of slippers met een witte zool, 
of beter nog: géén schoenen! Boot-
schoenen of mocassins zijn ideaal voor 
aan boord. Leuk detail, de schoenen 
van Dubarry hebben de kenmerkende 
stuur- en bakboordkleuren aan de 
zijkant. 
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PON EN
SEGAFREDO

“Wij hebben een heel belangrijk basisprincipe: zo goed 
mogelijk zorgen voor onze klanten. Uiteraard begint dat 
met onze corebusiness in auto’s, maar alles daaromheen 
is minstens zo belangrijk, zoals een goede kop koffie. Niet 
alleen voor onze klanten, ook voor onszelf! Segafredo 
maakt in onze kantines en showrooms simpelweg een 
verschil in (klant)beleving. Bij andere bedrijven heb je 
nog wel eens pech met de koffie. Ik denk dan: als díe 
al niet van kwaliteit is, wat zegt dat dan over de rest? 
Daarom hebben alle vestigingen van Pon Dealer Groep 
goede machines waar lekkere koffie uitkomt.” 

‘Dat de klant denkt: potverdikkie 
dát is lekkere koffie!’

“Als wij ook maar iets doen wat met eten en drinken te 
maken heeft dan is Segafredo erbij! Wij schenken het hele 
jaar door Segafredo koffie maar op speciale (bandenwis-
sel)dagen en evenementen komt Segafredo met een mooie 
stand, machines én barista Mieke van Deuveren. Het fijne 
is dat wij Segafredo niet hoeven uit te leggen wat kwali-
teit, een glimlach en een gezellige babbel doen. Daarom 
passen wij zo goed bij elkaar.” Dat het serviceniveau bij 
Pon Dealer Groep hoog ligt – en zij altijd het streven heb-
ben het beter te doen dan een gemiddeld dealerbedrijf 
– blijkt volgens Bieb uit grote en kleine dingen: 

Flexibele service
Stel: een klant gaat op zaterdag op wintersportvakantie en 
bedenkt zich op vrijdag dat hij vergeten is zijn winterbanden 
te wisselen, dan kan hij diezelfde dag nog bij ons terecht. 
Dat is het voordeel van het in eigen opslag hebben van alle 
winterbanden van onze klanten. Het maakt ons flexibel juist 
op het moment dat het voor de klant belangrijk is.

Open communicatie 
De top 10 regels die wij intern hanteren zorgen ervoor dat 
iedereen die bij ons werkt – ongeacht functie – precies 
weet hoe we met klanten omgaan: open, eerlijk en 
transparant. Onnodige overlegstructuren met managers 
doen wij niet aan. Degene die het weet, die beslist. 

Aandacht voor mensen 
Wij nemen altijd ruim de tijd voor onze klanten. Maar 
één keer per jaar nog wat extra. Dan organiseren wij 
een gezellige borrel voor al onze klanten. Dat heeft niets 
met in- of verkoop te maken, het is gewoon een moment 
dat we lekker even wat eten en drinken en de banden 
weer aanhalen met elkaar.

Comfort 
Dat mensen soms even moeten wachten (op hun auto) 
daar kunnen we niet omheen. Daarom maken we het hen 
in die tijd zo comfortabel mogelijk. Er staat ‘s ochtends 

een lekker ontbijtje klaar, er is super snelle wifi, mensen 
kunnen vervangend vervoer regelen of een e-bike 
gebruiken én een lekkere kop koffie drinken.” 

Twee keer per jaar organiseert Pon Dealer Groep 
‘Bandenwisseldagen’: “Die dagen stellen wij alles in het 
werk om klanten zo snel mogelijk te helpen. Het idee is 
dat in de tijd dat de klant geniet van zijn Segafredo koffie, 
wij de banden wisselen van zijn auto. In de afgelopen 
jaren zijn wij gegaan van 400 sets banden wisselen per 
jaar tot 8000 sets. Onze monteurs wisselen beheerst en 
vliegensvlug op een zaterdagochtend 500 sets!”

een perfecte band!

V.l.n.r. Roderick Scholte - Salesmanager Audi Amersfoort
Mieke van Deuveren – Gastvrouw Segafredo
Alfredo Albergati - Vestigingsmanager Audi Amersfoort
Bieb Hoekstra - Marketing & Communicatie Manager

Als belangrijke speler in de autobranche zet Pon Dealer Groep alles 
op alles om mensen – en vooral hun auto’s – mobiel te (onder)
houden. Binnen het bedrijf werken zij met een top 10 van regels 
als het gaat om klanttevredenheid. Bieb Hoekstra, marketing- en 
communicatiemanager, vertelt ons dat in ieder geval één van 
die regels te maken heeft met het aanbieden van goede koffie. 

‘Onze klanten zijn echt gek 
op onze bandenwisseldagen. 
Ze weten gewoon: met een 
kwartiertje rij ik weer weg!’

Pon Dealer Groep
Als dealer voor Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en 
VW Bedrijfswagens biedt Pon Dealer Groep leasing 
en schadeherstel voor alle automerken. Dat doen zij 
vanuit Amersfoort, Hoogland, Barneveld, Hilversum, 
Naarden en Nijkerk. 

Pon Dealer Groep is een zelfstandige werkmaat-
schappij binnen Pon Holdings BV. Pon Holdings BV 
is met bijna 13.000 medewerkers verspreid over 
450 vestigingen in 32 verschillende landen één van 
Nederlands grootste familiebedrijven.

Tijdens de bandenwissel acties zijn barista’s Isabel, 
Jochem, Rafeallo en Jesse aanwezig om de wach-
tende de gasten van een heerlijke koffie te voorzien. 



“We vallen direct met onze neus in 
de koffiebonen en ontdekken allerlei 
lekkere koffiesmaken. Barista John 
drukt ons met klem op het hart om 
áltijd met een schone machine 
te werken en zet ons meteen 
achter de knoppen van zijn 

glimmende La San Marco. In de training is het 
niet alleen aanhoren, het is vooral zélf met je 
handen uit de mouwen. 

We gaan op zoek naar de juiste maalgraad en 
doorlooptijd en doen vervolgens enorm ons best 
om te ‘tampen’: één voet naar voren om kracht te zetten, je arm met elleboog in 
de lucht, de tamp in de palm van je hand met de vingers op het zware deel en 
dan kaarsrecht met stevige druk op de koffie plaatsen. Ondertussen mogen we 
geen tempo verliezen want anders vervliegt het aroma van de verse maling.” 
André van Essen (deelnemer)

“Met alleen koffie zetten ben je er nog niet. 
Een echte barista beheerst ook de kunst van 
het melk schuimen. Het maakt niet per se uit of 
je magere of volle melk gebruikt als het maar 
een hoog eiwit gehalte heeft, zoals (koude) 
houdbare volle melk. We schuimen de melk 
met de stoompijp in een rvs kannetje en luisteren goed tot we 
een slurpend geluid horen: lucht in de melk! De melk draait in de 
kan en groeit. Zodra je het kannetje niet meer kunt vasthouden 
is de melk op z’n ideale tempratuur van 70 graden. Tenslotte 
tikken we de kan nog twee keer op de bar zodat de grote 
bellen knappen en walsen we de melk zodat de melk en 
het schuim tot een glanzende microfoam vermengen.” 

Norbert Dolk ( deelnemer)

BARISTA 
TRAINING

Zelf een stevige espresso of  een overheerlijke 
cappuccino maken? Dat kan in één van de 
Segafredo Barista trainingen. Onze ervaren 
barista’s Jean Max en John laten je de kunst 
van het Italiaans koffie maken graag zien. Zo 
ook afgelopen april met een enthousiaste groep 
winnaars van de Segafredo winactie.   

Terugblik op een geslaagde 
‘koffie-maak-dag’

Latte Art
De espresso staat klaar. De microfoam is perfect. 
Tijd voor the finishing touch. We houden onze 
kop iets schuin en schenken de melk in. We 
beginnen hoog, zodat de melk onder de crema 
duikt, en langzaam brengen we de kan naar 
beneden. Met een vloeiende beweging 
maken we een (bijna) prachtig hartje. Voilá!

Zelf latte art maken? 
• Warm de melk op in een melk-opschuimer.
• Maak een kop espresso koffie.
• Schenk de geschuimde melk in de crème 
  laag van de espresso.
• Afhankelijk van je bewegingen ontstaat 
   een blaadje, hartje of appeltje.

Tip! Heb je thuis geen professionele koffiemachine? Zet dan van 
tevoren je koffiekopjes op de verwarming. Zo zorg je ervoor dat je 

koff ie op temperatuur blijft!

Tip! De meeste kannetjes vul 
je tot de schenktuit. Zo heb je 

genoeg ruimte voor het ‘groeien’ 
van het schuim.

‘Melk schuimen doe je 
met je oren, je ogen en je 
handen.’

Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief op:
www.segafredo.nl/baristatraining óf facebook.com/segafredoNL

OOK EEN BARISTA 
TRAINING WINNEN?

| 2322 | 
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Paradijselijke 
theevelden

Stichting Fair-grounds 
Foundation helpt!

Tiktak thee. Het smaakt lekker. Het ruikt lekker. Het voelt lekker. Maar waar komt het vandaan? Arnoud 
Francken van Axxent (leverancier van Tiktak thee) en Guido van As (directeur Tiktak Segafredo) gingen 
samen naar de theeplantages in Sri Lanka om het hele proces van blaadje tot theezakje te bekijken.

Het theeproces 

Wij vinden het belangrijk dat de thee van de hoogste kwaliteit 
is en dat alle stappen in het proces bijdragen aan de kwaliteit 
van dit mooie product. We volgen dit dan ook op de voet.

Plukken en drogen
De theeplukkers plukken zo’n 30 kilo per dag; na de pluk 
worden de vers geplukte blaadjes in de fabriek op de 
plantage gedroogd.

Hakken en oxideren
Nadat de blaadjes zijn gerold, worden ze in stukjes ge-

hakt. Door contact met zuurstof gaan de gebroken blaad-
jes oxideren en ontwikkelt de karakteristieke smaak.

Drogen en zeven
In een droogoven wordt het laatste beetje vocht onttrok-
ken aan de geoxideerde theeblaadjes. Dan worden ze 
gezeefd en door schudden op grootte gesorteerd. 

Inpakken en wegwezen
De thee wordt in bulk verpakt om in de theefabrieken in 
Colombo in zakjes verpakt te worden. Na een smaak en 
kwaliteitscontrole worden ze verscheept naar theeliefheb-
bers in de wereld.

Tiktak Segafredo
Het resultaat is een Tiktak thee assortiment dat bestaat uit 
dertien heerlijke theemelanges in piramide zakjes en los-
se thee in zes verschillende melanges. Het gehele Tiktak 
thee assortiment is voorzien van het Fair Trade keurmerk.

Kennismaken met Tiktak thee kan eenvoudig 
op www.tiktak-thee.nl

Fair-grounds Foundation

Theeplukkers wonen en werken op ‘Estates’ – een soort 
gemeenschap waar zich het theeveld, de fabriek en de 
huizen van de theeplukkers bevinden. De Fair-grounds 
Foundation (initiatief van Axxent) wil de woon-, werk en 
leefomstandigheden voor theearbeiders in productielan-
den verbeteren. Dat doen zij door te investeren in pro-
jecten die zich richten op gezondheidszorg, huisvesting 
en onderwijs. 

Tiktak Segafredo draagt de stichting een warm hart toe 
en sponsorde onlangs één van de meest recente projec-
ten: de uitbreiding van een school op één van de esta-
tes. Guido: “Het idee is dat de mensen zelf zorgen voor 
materiaal en mankracht en de stichting voor de financiële 
middelen. Schitterend om met eigen ogen te zien dat elke 
bijdrage direct iets constructiefs oplevert voor de thee-
plukkers en hun kinderen”.

Meer over de activiteiten van de Fair-grounds foundation 
lees je op www.fair-grounds.org.

‘De theevelden zijn één van de mooiste plekken op aarde! Als de zon schijnt 
ontstaat er door de glans op de theeblaadjes een indrukwekkende groene gloed 

over de velden.’ - Arnoud
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Gedroogde pasta

Mierzoete lekkernij

Delicatesse van Sardinië

PANE CARASAU
Flinterdun brood
Zo dun als een velletje bladmuziek en 
zo knapperig als chips. Dit traditi-
onele brood staat daarom ook wel 
bekend als ‘La carta musica’. Het 
dubbelgebakken brood – dat vroeger 
veel door herders werd gegeten – 
ontbreekt op geen enkele Italiaanse 
tafel bij de maaltijd, bij verschillende 
pesto’s of bij de borrel. 

BOTTARGA 

In het brakke water van de lagunes van Sardinië komt 
de ‘Bottarga di muggine’ voor – de kuit van de harder (vis). 
Deze kaviaarachtige specialiteit heeft een delicate vissmaak 
die je op verschillende manieren kunt eten: als antipasto in dunne 
plakjes met olijfolie en wat citroen, met pane carasau en olijfolie 
of lekker op een pizza. 

FREGOLA SARDA

NOGA-
TORRONE

De Sardijnse fregola - ook wel 
bekend als fregula of freula - is 
een variant van de Arabische 
couscous. Het is een gedroog-
de pasta die op Sardinië 
volgens de klassieke methode 
van pasta maken geproduceerd 
wordt. Na het drogen van 
het deeg wordt het in ovens 
geroosterd. Traditioneel 
gebruik je fregola in bouillon 
of gekookt met kokkels of 
bereid met Sardijnse 
schapenkaas. Het is 
moeilijk een restaurant te 
vinden op Sardinië waar 
ze geen Fregola serveren.

In menig Sardijnse keuken maakt men 
zelf deze heerlijke likeur, van blauw-
paarse bessen van de mirtestruik. Je 
vindt deze struik veel in het wild 
op het eiland. Mirto heeft een 
kruidige smaak, geur en textuur 
en is het ideale digestief na een 
mediterrane maaltijd. Mirto laat 
zich het beste heel koud drinken 
(circa 2 graden) en het liefst uit 
een glaasje dat bevroren uit de 
vriezer komt. 

Op Sardinië heeft elk dorp z’n eigen 
‘Dolci’, zoete lekkernijen. Een goed 
voorbeeld is noga, ook wel torrone 
genoemd. Het hart van de nogapro-
ductie op Sardinië is Tonara. De noga 
die hier gemaakt wordt is van zuivere 
Sardijnse honing, lokale noten zoals amandelen, walnoten of hazelnoten 
en eiwit. Toevoegingen zoals zetmeel, suiker of smaakstoffen vind je niet 
in deze noga. Een zuiver natuurproduct dat heerlijk past bij je espresso!

Made 
in Sardinia

Schrijf je in op www.tiktak-segafredo.nl/acties/gransardegna
en maak kans op een van de

MIRTO
Likeur van bessen

10 pakketten met Sardijnse 
lekkernijen van GranSardegna t.w.v. € 50,-




