De hoofdrolspelers: Anders Asarby en Stéphane Ronse
De Zweedse Belg Anders richtte in 2011 Smartmat op. Gedreven door een passie
voor gezond en lekker eten. Gentenaar Stéphane leverde met zijn Foodbag sinds
2014 maaltijdboxen aan huis – met veel aandacht voor variatie in het
smaakpatroon, de ingrediënten én de keukenbeleving. Sinds 2019 roeren de twee
samen in de kookpotten onder de naam Foodbag. Niet onlogisch, want
Smartmat en Foodbag kookten altijd al volgens hetzelfde familierecept. De
ingrediënten: verse, kwalitatieve – en als het kan biologische - producten van
lokale leveranciers, afgekruid met een duurzaam karakter. Op-en-top Belgisch.
Korys, de familiale investeringsholding van Colruyt, ondersteunde de fusie.
Foodbag doet bovendien alles zelf: van de receptontwikkeling over de fotografie,
het zoeken naar leveranciers en het klantencontact.
Bewust. Belgisch. Beloofd.
De maaltijdbox werkt met de allerbeste en seizoensgebonden ingrediënten, bij
voorkeur van Belgische en biologische oorsprong. Foodbag zit dan ook bomvol
producten van lokale leveranciers. Niet alleen de leveranciers zijn puur Belgisch,
Foodbag heeft sinds vorig jaar ook een eigen koerierdienst. Om de
maaltijdboxen aan je voordeur te krijgen, schakelen ze voornamelijk
vijftigplussers en gepensioneerden in. Daarmee is Foodbag de eerste en enige
Belgische speler in de fresh food e-commerce markt, met een eigen actief
gekoeld distributienet waarbij kwaliteit van dienstverlening voorop staat.
De Foodbag-chefs stellen elke week 14 gezonde en gevarieerde gerechten voor,
waar jij er drie of vier uitpikt en zo je eigen, persoonlijke maaltijdbox samenstelt
voor 1 tot 5 personen. Of je nu gaat voor (een mix van) vegetarische, originele,
kindvriendelijk en snelle of Sanaproof gerechten. Dankzij de praktische en
eenvoudige receptenkaarten tover je in no time een heerlijke maaltijd op tafel. Je
kan je Foodbag ook uitbreiden met een fruitmand, een kant-en-klare
traiteurschotel, granola, soep, brood, verse sapjes, ontbijtbox, een aperobox of
zelfs een pakket vol tussendoortjes. Smakelijk!
Een Foodbag vergeten te bestellen voor de week die volgt? Bij
buurtsupermarktketen OKay vind je de ‘One Meal Box’, een compacte Foodbag
met verse ingrediënten voor één maaltijd voor twee of vier personen. Te koop in
de winkel zelf, zonder reservatie. Elke week ontdek je drie nieuwe varianten: vlees,
vis of vegetarisch.
www.foodbag.be

