
 
 

 Informatie over onze leveranciers en producten 

 

Ja, we hebben een EKO keurmerk goud, maar wat betekent dat nou? Het is 

een garantie dat minimaal 80% van onze inkoop biologisch is (dit wordt 

per kwartaal gecheckt). Het betekent ook dat je als bedrijf meetbare 

duurzame doelen stelt. Gelukkig deden we dat al, dus het keurmerk is een 

bevestiging van onze manier van werken. Bij De tuin van de smid hebben 

we altijd al respect voor natuur, mensen en dieren gehad. Dat zit gewoon 

in onze genen en we vinden het fantastisch om er dagelijks mee bezig te 

zijn. Lang leve onze Polderoase! 

 

Biologisch Eigenlijk is er over alles wat we verkopen wel iets te vertellen. Hieronder 

meer info van leveranciers. Mocht het gerecht er niet in staan, 

bijvoorbeeld onze verse gember-sinaasappelthee, dan is het in ieder geval 

bio. 

 

Warme dranken  

Koffie Onze koffie maken we met twee soorten bonen van Illimani 

Inca beans espresso (voor de espresso's en de koffies met melk) is een 

single origin uit Bolivia. De koffie wordt op traditionele wijze geteeld door 

meerdere kleine boerengemeenschappen. De smaak is vol, heeft details 

als chocola en een licht zuurtje.  

Yanaloma is een Single Estate, koffie afkomstig van één plantage.  Alle 

processen bij de verwerking van de koffie worden op dezelfde manier 

uitgevoerd. De kwaliteit is hierdoor hoog, de smaak vol, met een beetje 

citrus en een mooie afdronk, die nog een tijd aanwezig blijft in de mond. 

Illimani importeert de koffie sinds 1993 rechtstreeks van 

koffieproducenten uit Bolivia. De koffie is 'ethically traded', de boeren 

bepalen zelf de prijs. Bij het productieproces wordt rekening gehouden 

met biodiversiteit en de koffie heeft het eko-keurmerk. 

 

Thee YOGI TEA®: overheerlijke kruiden- en specerijentheeën, die gebaseerd zijn 

op ayurvedische theerecepturen. Daar wordt de kracht van geselecteerde 

biologische kruiden en specerijen ten volste ingezet. 

Yogi tea is een integer bedrijf dat op een duurzame en verantwoordelijke 

manier met de natuur om gaat en zich bewust is van de impact van ons 

handelen op het milieu.  
 

 Met bijna 200 jaar vakmanschap weet Simon Levelt de mooiste premium 

thee van over de hele wereld op te sporen. Eenmaal in Nederland 

melangeren ze alles zelf.  

 



 
 

Duurzaamheid staat op een prominente plek in alles wat ze doen. Dit gaat 

van duurzame handelsrelaties tot innovatieve verpakkingsoplossingen. 

Van CO2-compensatie tot biologische teelt. 

 

Melk Het LandGoed logo, de oereik, staat voor de zuurstofkringloop waar de 

mens afhankelijk van is en waar we dus zuinig op moeten zijn. Alle 

LandGoed producten zijn biologisch gecertificeerd en hebben een hoge 

fairtrade kwalificatie.  

Chocomelk  
“We wilden een chocolademelk ontwikkelen, die naast biologisch, vooral 

lekker is. De chocolademelk wordt gemaakt op basis van volle biologische 

melk en smaakt daardoor romiger. De extra romigheid zorgt er ook voor 

dat de chocolademelk makkelijk op te schuimen is. Ook geeft de bio cacao 

een lekkere chocoladesmaak.“, aldus Zuivelrijck. 

 

Koude dranken  

Sap Voor alle biologische sappen gebruikt Schulp natuurlijk biologisch geteeld 

fruit van erkende en vertrouwde telers. Schulp is een gecertificeerde 

verwerker van biologisch fruit en al sinds 1995 partner van de biologische 

fruitteeltsector in Nederland. 

Biologisch fruit krijgt de tijd om te groeien. Er worden geen kunstmatige 

hulpmiddelen gebruikt om het groeiproces te versnellen. Dit zie je onder 

meer terug in de betere structuur van het fruit, waardoor het zich 

makkelijker laat persen. Dit komt de smaak ten goede. 

Kola en schorle In de zoektocht naar een alternatieve cola zijn we uitgekomen op Fritz-

Kola, "met veel cafeïne, iets minder zoet en een vleugje citroen". Het 

bedrijf heeft een duurzaam karakter. De certificering van de kola’s zit er 

aan te komen. De rabarber- en appelschorle (mix van vers fruitsap en 

bubbelwater) van Fritz zijn wel biologisch gecertificeerd en bevatten een 

heel hoog aandeel versgeperst sap (geen concentraat). 

De dranken worden gebotteld in recyclebare flessen. 

 

Fris Naturfrisk frisdranken uit Denemarken waren de eerste biologische 

frisdranken. Ze hebben bekende smaken zoals tonic, lemon, zijn 

overheerlijk en puur, zonder conserveringsmiddelen of kunstmatige 

smaak- en kleurstoffen. En de flesjes zijn ook nog eens een lust voor het 

oog. 

 

ijsthee Alle ingrediënten van ChariTea zijn biologisch en fairtrade. Een deel van 

de opbrengst van de ‘iced tea’ gaat naar fondsen (Lemonaid & ChariTea 

Foundation) die sociale projecten financieren in de regio’s waar de thee 



 
 

verbouwd wordt. De drankjes zijn heerlijk van smaak en niet zo extreem 

zoet. 

 

mineraalwater Het mineraalrijke EARTH Water is gebotteld aan de kleinschalige waterbron in 

Anl'eau in Drenthe. EARTH-concepts draagt de winst af om duurzame 

watersystemen te financieren in gebieden over de hele wereld, daar waar 't 

het hardst nodig is.  

 

 

Bier en wijn  

Bier Biologische brouwerij Gulpener heeft een sterke band met hun omgeving en 

ze zijn graag van waarde voor de wereld om ons heen. Ze brouwen met water 

uit eigen bronnen, gebruiken hop uit eigen hoptuin en gebruiken gerst van 

boeren uit de regio. Dit alles houdt hun ‘voetafdruk’ laag en maakt Gulpener 

tegelijkertijd tot het enige echte bier van Nederlands bodem. 

 

 Natte en Zatte zijn de twee oudste bieren van Brouwerij ‘t IJ in Amsterdam. 

De duurzame en vaak biologische bieren zijn ongepasteuriseerd en 

ongefilterd. Natte (dubbel, zacht en donker bier) is roodbruin van kleur en 

heeft een zacht geroosterde smaak. De Zatte (tripel, zwaarder, blond bier) is 

zacht en licht fruitig. 

We schenken ook wisselende speciaalbieren van deze brouwerij, zoals 

Paasij, IJwit en IJndejaars. 

 

 Brunehaut blond is een biologisch en glutenvrij ongefilterd blond bier. 

Het is mooi vol van smaak met een lichte vanilletoon en karameltinten, en 

heeft een donkerblonde kleur. De brouwerij, Brasserie de Brunehaut, ligt 

in Rongy in België. 

 

Wijn Onze wijnen zijn voorzien van het AB (Agriculture Biologique) keurmerk. 

Het zijn mooie pure wijnen die het karakter van de druif weerspiegelen. 

 

  

 

Taart  

Mangotaart Onze huisgemaakte vegantaart bevat geen geraffineerde suiker en gluten. 

Ook bevat de taart geen dierlijke producten, waarmee hij eveneens 

lactosevrij is. Wat er wel heel veel in zit is smaak en liefde. 

 

Appeltaart 

Wortelnotentaart 

Olstermoppen 

 

Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een 

verstandelijke handicap én talenten, het dagelijks leven delen. Uit de 

bakkerij komen de heerlijkste, biologische taarten en koekjes. De 

Olstmoppen mogen we inmiddels wel onze huis-koekjes noemen, want je 

krijgt er al jaren eentje van bij je thee of koffie.  



 
 

 

Kwarktaart Om ervoor te zorgen dat ook principiële vegetariërs onze kwarktaart met 

een gerust hart kunnen eten, gebruiken wij geen gelatine, maar het 

vegetarische agar agar om hem op te laten stijven.  

 

Chocolade De chocolade van Tony Chocolonely is gemaakt van fair trade cacao, 

waarbij het bedrijf continu blijft strijden voor betere prijzen voor de 

boeren in West Afrika. Het streven is een 100% slaafvrije chocolade. 

 

IJs De ijsjes van Boerderijs zijn smaakvoller dan de meeste ijsjes. Ze voldoen 

aan de eisen van SKAL, EKO-keurmerk en het UTZ Certificaat. Je proeft het 

gewoon. De ijsjes zijn romiger, frisser en fruitiger dan je gewend bent. 

 

 

Brood Ons brood is afkomstig van (horeca)bakkerij Carl Siegert, die zich al jaren 

hofleverancier mag noemen. Duurzaamheid is heel vanzelfsprekend voor 

dit bedrijf: Carl Siegert werkt met tarwesoorten die voornamelijk in de 

Noordoostpolder groeien en het meel wordt tussen de molenstenen van 

Hollandse windmolens gemalen.  

 

Kaas De prijswinnende Wilde Weide kaas is van Kaasboerderij Vierhuizen te 

Zoeterwoude. Deze mooie boerenkaas wordt op ambachtelijke, 

biologische en natuurvriendelijke wijze geproduceerd en heeft een 

uitmuntende smaak. De kaas is lactosevrij. 

 

The Dutch 

Weedburger 

The Dutch Weed Burger is een van de gezondste hamburgers ter wereld. De 

burger zelf is gemaakt van soja en zeewier, het broodje is heldergroen van 

een micro-alg vol goede eiwitten en omega vetzuren. De saus is verrijkt 

met zeesla. De weedburger is plantaardig, dus vegetarisch, veganistisch, 

kosher en halal. 

 

Bibas en kroketten Het ideaal van ‘De Vegetarische Slager‘ is om vleeseters te laten beleven 

dat ze niets hoeven te missen als ze vlees achterwege laten. De producten 

zijn gemaakt van soja (GMO-vrij en uit kleinschalige teelt waar geen 

bossen voor gekapt worden) en bijzonder smaakvol. Menig vleeseter merkt 

geen verschil.  

 

Soepen  Omdat wij het belangrijk vinden dat zo veel mogelijk mensen met 

dieetwensen bij ons kunnen genieten van lekker eten, zorgen wij ervoor 

dat onze soepen altijd glutenvrij en vegan zijn.  

 

Falafel De falafel-ballen van Florentin zijn bereid zonder gebruik te maken van 

conserveermiddelen, geur-, kleur- of smaakstoffen en evenmin van 

dierlijke vetten. 

 

https://www.skal.nl/
http://www.eko-keurmerk.nl/
https://www.utz.org/


 
 

Veganuggets De snacks van De Paddenstoel zijn niet alleen gezond en ecologisch 

verantwoord maar ook lekker, smakelijk en cool zijn. Het bedrijf heeft als 

missie mee te denken met al hun klanten en met hen samen te werken 

aan een betere morgen. 

 

  

 


